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\ TEM

Operadoras de
telefonia irritam
consumidores e

não conseguem
solucionar
antigos
problemas.

na

Criatividade e funcionalidade são fundamentais para -

criar um escritório ou espaço de estudos em casa
Construir&Reformar

Pro amas facilitam a

compra da casa própria FAMEG

Prefeitura deve iniciar até o fim deste ano a construção de sete edifícios,
além de mais de 190 casas destinadas ao público de baixa renda.
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(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

,

' 1982
Guerra das

Ilhas Malvinas

No
dia 14 de abril de 1982, a Ingla

terra enviou tropas às Ilhas Mal
vinas em mais urna disputa com
a Argentina pelo domínio do

território. A chamada "Guerra das Malvi
nas" (também conhecida comoGuerra do
Atlântico Sul ou Guerra das Falklands) foi
urn conflito armado entre os dois países
que ocorreu entre os dias 2 de abril e 14 de

junho de 1982.
Os arquipélagos haviam sido tomados

à força pelos ingleses em 1833, e desde en
tão estavam sob o domínio do Reino Uni
do. Naquela época, a Argentina passou a

reivindicar o território como "parte inte

gral e indivisível", considerando-o "ocu

pado ilegalmente por uma potência in
vasora". O país incluía as Malvinas como

partes da província da Terra do Fogo, An
tártica de Ilhas doAtlântico Sul.

A importância das ilhas, mais do qu�
a credibilidade nacional, é a posição es

tratégica em que o território se encontra

e que beneficia principalmente o tráfego
marítimo. Além disso, a notícia de explo
ração de petróleo por ingleses próximo às'
Malvinas representa aos argentinos urn

indicativo de que os britânicos tinham
conhecimento da existência de combus
tíveis fósseis na região.

Ao final da guerra, o arquipélago foi

recuperado pelo Reino Unido. Durante o

conflito, morreram 649 soldados argen
tinos, 255 britânicos e três civis que resi
diam na ilha. Na Ar�entina, a derrota deu
força à queda da junta militar que gover
nava o país. Para a Inglaterra, por outro
lado, a vitória ajudouMargaretThatcher a
vencer as eleições em 1983.
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A primeira cervejaria
'da cidade

Emílio da Silva conta a história da em

presa que é considerada a primeira cerveja
ria de Jaraguá do Sul. O dono, Isidoro Pedri,
era cunhado de Frederico Negherbon e che

gou ao Itapocuzinho I para cuidar das terras
pertencentes ao irmão de sua mulher, que

\
havia sido degolado na revolução dos fede

ralistas-maragatos de 1893.
Por volta de 1894, Isidoro semudou com

a família para o "Rio da Molha". Um tem

po depois, ele resolveu canalizar as águas
captadas do Rio Pedra da Molha, que atra

vessava sua propriedade, para sustentar o

engenho de açúcar, aguardente e farinha
de mandioca. Em março de 1897, inaugu
rava sua primeira fábrica de cerveja à base
de arroz. Em 1910, ele montaria também o

primeiro curtume da cidade.
No mesmo ano, o valor do acervo de

Isidoro era o mais abastado do Vale do Ita

pocu. A situação só mudou quando Wi
lhelmWalter começou a fazer sucesso com
sua própria cervejaria, que deixou todos os

concorrentes para trás. Isidoro Pedri, o dono da primeira cervejaria instalada em Jaraguá do Sul

PELO MUNDO

1912

Titanic naufr.
Na manhã do dia 14 de abril de

1912, o Titanic recebe a primeira de

seis mensagens de advertência sobre

icebergs. As mensagens parecem não

ter adiantado, e na madrugada de 14

para 15 de abril, o maior navio cons

truído pelo homem naquela época
naufraga após colidir com um iceberg,
a 900 milhas do porto de NovaYork.

1865
,

, lincoln baleado
Na noite de 14 de abril de 1865,

o presidente dos Estados Unidos"
Abraham Lincoln, é ferido com um

tiro na nuca enquanto assistia uma

peça no "Ford's Theater", emWashing
ton. O assassino foi o ator JohnWilkes
Booth, que defendia a causa sulista na
Guerra da Secessão. Lincoln acabaria
morrendo no dia seguinte.

1895

Estreia do futebol
Na primeira partida de futebol dis

putada no Brasil, que aconteceu no

dia 14 de abril de 1865,'0 "São Paulo

Railway" vence a "Companhia de Gás"
por 4 a 2. Os dois times eram formados
por imigrantes ingleses que haviam
se estabelecido em São Paulo. Charles
Miller, considerado o introdutor do fu
tebol no país, jogou no São Paulo.

A primeiracruz
A enorme cruz de madeira, que aparece no quadro i'A Primeira Missa no
Brasil", pintado em 1861 porVictor Meirelles, não corresponde à peq4ena
cruz de ferro, de 40 ceritímetros de comprimento, que foi realmente usada
no primeiro evento religioso em nossa terra; no dia 26 de abril de 1500. A
cruz de'Meirelles é a da segunda missa, do dia IOde maio.
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Sanguenol
No dia 29 de março de 1930, o jornal "O
Correio do Povo" publicava o anúncio

do medicamento "Sanguenol" O
remédio prometia evitar a tuberculose,
aumentar o peso e evitar o câncer, que
na época acreditava-se ser causado pelo

acúmulo de potássio no organismo.

SOCIEDADE RIO CAMARADA
Os moradores de Duas Mamas, então pertencente ao município de Guaramirim, reuniram-
se com o objetivo de praticar o Tiro ao Alvo. Dessa forma, surgiu no dia 21 de julho de 1955 a

Sociedade Recreativa e Tiro ao Alvo Rio Camarada, que ganhou o nome em homenagem ao

rio que banha o local. Só podiam disputar o tiro Rei os sócios de "bons costwnes e reputação",
maiores de 18 anos. Havia também o tiro Hamburguês, que aconteciamensalmente - no final do
ano, o melhor atirador receberia um prêmio. Uma banda sempre acompanhava o ritual da busca
de Rei, e a troca das faixas dasmajestades ocorria pontualmente àmeia-noite.A sociedade passou
a crescer principalmente a partir da década de 1980, com a construção da sede própria.
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Jorge 8rogno li,
economista

VidorDanich,
sociólogo

DurvalMarcatto, .

presidente daAcijs .

Edward de Sá,
financista

Educação no trânsito

Eabido
que para qualquer sistema ter omínimo de

produtividade, as pessoas envolvidas têm que es

ar imbuídas de boavontade e ter bom senso. Nas

elações de trânsito isto não é diferente, sejam os

envolvidos pedestres, ciclistas, motociclistas ou motoris
tas.Umapalavra resumiriaum trânsitomenos estressante:

educação (naquela concepção do Dicionário Aurélio, que
se traduz em civilidade ou polidez).

Como não, vemos isso com a frequência esperada e,

ainda, como as próprias administrações públicas não dão
as condições de estradas e trafegabilidade necessárias, a lei
determina regras básicas que podem nos ajudar tanto para
antes quanto para depois das infrações.

Esta análise se dará. em duas partes,
com base no Código de Trânsito Brasilei
ro (CTB). Hoje veremos algumas questões
relativas a pedestres, ciclistas emotociclis
tas. Na próxima semana trataremos dos
automóveis e das multas.

PEDESTRES

para travessia ou, quando estas não existirem, cuidando

para não adentrar as pistas sem antes se certificar de que
pode fazê-lo semobstruir o trânsito dos veículos. O pedes
tre deve, também, obedecer aos semáforos.

A lei garante, ainda, a qualquer cidadão o direito de so
licitar, por escrito, aos órgãos competentes, sinalização, fis
calização e implantação de equipamentos de segurança.

CICLISTAS
Os ciclistas igualmente devem atender a algumas

regras de trânsito. Nas vias em que não houver ciclo

via, cíclofaíxa ou acostamento, o ciclista deve utilizar
os bordos da pista de rolamento no

mesmo sentido de circulação dos au

tomóveis' com preferência sobre estes.

A circulação no sentido contrário do
fluxo somente com autorização es

pecial da autoridade de trânsito e em

ciclofaixas. Sobre passeios ou calçadas
também somente com autorização e

sinalizações específicas. .

Logo, o ciclistaqueandaem desacordo
com estas regras - ou seja, na contramão
do fluxo de trânsito - poderá, dependendo
das circunstâncias, ser responsabilizado
pelos prejuízos quevier a causar em veícu
los automotores ou pedestres.

"
Devemos cobrar
das autoridades

competentes quando
não conseguimos
caminhar sobre as

calçadas por estarem
intransitáveis,
quebradas, com
obras particulares
ou qualquer coisa

sobre elas

- O pedestre tem prioridade na preo
cupação com segurança, pelo CTB. E isso
é perfeitamente natural, eis que é a parte
mais vulnerável na convivência do trânsi
to. O ciclista desmontado e empurrando
sua bicicleta se equipara ao pedestre em

obrigações e deveres. O pedestre deve an
dar sobre os passeios (calçadas). Entretan
to, quando isso não for possível (por falta
de calçadas ou por algum impedimento), a sua circulação
deve ser feita com prioridade sobre os veículos nos bordos
da pista, em fila única.

E, nestas circunstâncias, o órgão responsável deve as

segurar sinalização e proteções adequadas para a circu

lação dos pedestres. Ou seja, devemos cobrar das autori
dades competentes quando não conseguimos caminhar
sobre as calçadas por estarem intransitáveis, quebradas,
com obras particulares ou qualquer coisa sobre elas. Co
brar a segurança e cobrar que o particular, se for o caso,

seja devidamente repreendido.
A prioridade que o pedestre tem, entretanto, não sig

nifica que ele pode tresloucadamente sair atravessando as

ruas sem qualquer preocupação. Está na lei que ele tam
bém deve se precaver com visibilidade, distância e veloci

dade dos veículos, obedecendo, ainda, as faixas ou locais

" MOfOCICLETAS EAFINS
Com a facilitação de crédito, o aumen

to do preço dos combustíveis e os congestionamentos que
se avolumam, estesmeios de transporte se tomaram alter
nativa interessante, verificando-seum incremento bastan
te considerável em nossa região.

As regras básicas e iniciais previstas no CTB são: uti
lizar capacete com viseira ou óculos protetores; segurar
o guidão com as duas mãos e usar vestuário de proteção
adequado. O passageiro deve também utilizar capacete e

vestuário adequados.
Interessante destacar que na versão original do CTB

havia aproibição de condução destes tipos deveículos en
tre automóveis de filas adjacentes ou entre estas filas e as

calçadas. Tal proibição, contudo, foi vetadapeloPresidente
daRepública na época (1997). Ou seja, afora os sustos dos

.

motoristas, não há ilegalidade na condução das motoci
cletas por entre os automóveis.

SERViÇO
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IMAGEM DO DIA

Alunos
das 8a séries da escola Aluísio

Carvalho de Oliveira, em Corupá, criaram
uma 'História de Varal" utilizando a

técnica da literatura de cordel.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

Valério Junkes - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ACREVI - Agencia de Crédito do Vale do Itapocu, pelo presente edital, convoca
todos os seus associados para Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia
28 de abril de 2010, às 17:00 horas em primeira convocação ou às 17:30 horas em

segunda convocação, com qualquer numero de associados presentes na forma es

tatutária, tendo como local a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, numero 776,
sala 01, centro, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

1. EXAMINAR E VOTAR O RELATÓRIO ANUAL DA ACREVI, O BALANÇO ANUAL,
AS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADAS DO PARECER DO
CONSELHO FISCAL E DAAUDITORIA EXTERNA, ENCERRADAS EM 31/12/2009;

2. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009;

Jaraguá do Sul (SC), 14 de Abril de 2010.

CUllNARIA
Sopas e cremes
no Rio da Luz

A Associação Recreativa Rio da Luz

"Salão Barg", de Iaraguá do Sul, promove
na sexta-feira a Noite das Sopas e Cremes.
Serão servidas sopas de: frango, gado, len
tilha e schwarzsauer, e cremes de: milho,
palmito, batata salsa e ervilha. Haverá

ainda venda de cucas. Início às 19h30, ao
custo de R$ 10. A associação fica na rua

Eurico Duwe, 2.600, bairro Rio da Luz L

Reservas e informações pelos telefones:

(47) 3376-2184,3376-1429 ou 9117-1583.

PROMOÇÃO'
Elian presenteia

mães em concurso

GRATUITO

Campanha Declare
Certo na praça

As entidades contábeis de Jaraguá do
Sul promovem hoje a campanha "Declare
Certo". O objetivo é esclarecer as dúvidas da

população quanto à declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física 2010, gratuitamen
te. Omovimento acontece das 9 às 18 horas
em posto de atendimento na Praça Ângelo

, Piazera. A campanha é urna realização da
Sescon/SC (Sindicato das Empresas de Ser

viços Contábeis) e Sindicont (Sindicato dos
Contabilistas de Iaraguá do Sul e Região).

A Elian Store promove até o dia 5 de
maio um concurso cultural sobre o Dia
das Mães. Para participar da promoção os

interessados devem passar na Elian Store,
rua Manoel Francisco da Costa, 215, bairro

-

Vieiras, e escrever uma frase homenagean
do a sua mãe. As quatro frases mais criati
vas vão presentear a mãe com urn buquê
de flores, uma cesta de café da manhã e urn

presente da Elian Store. Informações pelo
telefone (47) 3275-9007.

OPORTUNIDADE

Inscrições para
curso na Dibrape

Projeto Pescar da empresa Dibrape Dis
tribuidora Brasileira de Petróleo, de Gua

ramirim, está com inscrições abertas hoje"
amanhã e sexta-feira, dia 16. O curso gratuito
formará jovens em Operação para o comér
cio. As aulas acontecem no bairro Corticeira
e são para jovens dessa comunidade.A inscri
ção deve ser feita pessoalmente na empresa,
das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, com
identidade e comprovante de residência In

formações pelo telefone (47) 3373-8060.
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PIERO RAGAZZI

Jeferson Rosa saiu em defesa de uma nova concessão para a Casan

Casanatua

Ilegalmente
há dois anos
Responsável da autarquía esteve

na sessão da Câmara deVereadores
MASSARANDUBA

A concessão do serviço de
água expirou em 2007 e a

prorrogação do contrato
por meio de decreto
municipal venceu em

2008. Nenhum contrato foi
assinado até então.

AinfOrmaçãO
foi confirma

da pelo responsável da
Casan nomunicípio, Iefer
on Rosa, que atendendo

a convite do vereador Mauro Bra
morski (DEM), foi.à Câmara discor
rer sobre os serviços. Ele defendeu
a renovação da concessão, que em

2007 já havia sido prorrogada por
urn ano através de urn decreto do
então prefeito Dávio Leu (DEM).

"O prefeito não pode fazer um
decreto para renovar urna conces

são de serviço público. O ato não
vale e a Casan está desde 2007 atu
ando irregularmente em Massaran
duba. É urna vergonha", afirmou
o vereador José Osnir Ronchi (PP).
O prefeito Mário Fernando Reinke

(PSDB) não foi encontrado pela re

portagem para comentar o assunto.

Apesar de defender a conti
nuidade da concessão, Rosa ad
mitiu que a autarquia pouco in
vestiu na cidade nos 30 anos em

que atuou, "Mas desde que eu

assumi o cargo, há quatro meses,
o serviço melhorou. Temos sim

condições de oferecer um produ
to de qualidade", afirmou ..

"Casan está desde 2007
atuando irregularmente

em Massaranduba.
É uma vergonha"

JOS� os c PP, EREADOR

Rosa também colocou a prova
a capacidade da Prefeitura de as
sumir o serviço, em caso de mu

nicipalização: "A cidade tem con

dições de oferecer a qualidade que
o povo exige? E o saneamento?
Haverá recursos para implantar a
rede de esgoto? Trata-se de um in
vestimento caro, que a Casan tem

condições de bancar, pois temos
um projeto estadual", disse.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

A cidade tem
condições de
oferecer a

qualidade que o
povo exige? E o
saneamento?

Bombas foram
consertadas
Problemas no abaste

cimento de água como o

ocorrido no final de março
não devem mais ocorrer. A

afirmação é de Ieferson Rosa, .

que garantiu aos vereadores
que as bombas de captação
foram consertadas, inclusive
a reserva. Segundo Rosa, a

Casan tomou providências
assim que soube da falta de
abastecimento, mas a em

presa que presta serviços à

autarquia não pode atender
no mesmo dia. "Eles foram
assaltados e não puderam
efetuar o serviço. Como a

bomba reserva também deu

problema, não pudemos re
solver nada naquele domin
go", comentou.

Rosa garantiu que hoje
as bombas estão em pleno
funcionamento e que novas
melhores deverão ocorrer

este ano. No entanto, ele
não informou aos vereado
res quais os valores arreca

dados pela Casan nos 30 anos
de concessão, quanto foi e

deve ser investido.

tempo !odo e precisar retribuir com
investimentos, mas o problema
é que a. concessão antiga não
exigia isso. Na verdade, nos úl
timos 30 anos ninguém cobrou
por melhorias, nem os prefeitos,
nem os vereadores. Só agora que
estourou resolvemos agir. Isso
está errado", admitiu. .

Oposição e base governista
defendem municipalização

A decisão do prefeito Mário Fer

nando Reinke (PSDB) de entrar na

Justiça paramunicipalizar o se��o
de água e esgoto conta com apoio
de todos os vereadores. Para o líder

do PMDB, Pier GustavoBerri, as res

postas do responsável da Casan no

plenário foram insuficientes para
manter a concessão com o Estado.

"Não queríamos apenas o Iefer
son na Câmara. Solicitamos a pre

sença da coordenação regional Ca
san, que fica em Penha. Mas fomos

informados que o responsável está
de férias. Eu fui urn dos que ficou

sem água por três dias. Não pode
mosmais aceitar isso", comentou.

Para o vereador José Osnir
Ronchi (PP), a Prefeitura' deve
assumir o abastecimento, mas

antes a Casan precisa investir em
. melhorias, por conta dos lu�ros
obtidos com o serviço ..

(IA mudança tem que ser para
melhorar, já que pior do que está
não pode ficar. Eles ganharam esse

"Fui um dos que ficou
se� água por três dias.

_ Não podemos mais
aceitar isso"

PlERGUSTADO BERRJ (PMDB), VEREADOR

Agende gratuitamente um horário
com um de nossos assessores e

diversifique seus investimentos.
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Nova Câmara de Vereàdores
atende 'lei de Acessibilidade

SCHROEDER
A nova sede Câmara de Vere

adores fOI inaugurada segunda
feira, emurn imóvel alugado atrás
do prédio onde ficava a antiga es

trutura. A mudança atende a Lei
deAcessibilidade, que exige aces
so para deficientes físicos e idosos
em locais públicos.

"Antes ficávamos no terceiro
andar e tínhamos reclamações,
principalmente de idosos que
não podiam assistir às sessões.

Agora é um andar só e uma es

trutura 20%. maior", afirma o

presidente da Casa, Valmor Pia
nezzer (DEM).

O imóvel tem um gabinete
para cada bancada, que no an-

teriar não havia, sala de reuni
ões e um plenário para 32 pes
soas na plateia. A inauguração
contou com a presença do pre
feito Felipe Voigt (PP) e do vice

Luiz Aparecido Ribas (PMDB),
que assistiram a primeira sessão
na nova sede junto com outras

17 pessoas.
Apesar da mudança, a Câ

mara mantém a intenção de

construir a sede própria. Se

gundo Pianezzer, o terreno já foi
.

comprado e este ano deverá,ser
.

montado o projeto executivo.

"Fizemos a mudança agora por

que sabemos que o nosso pré�
dia deverá ficar pronto só daqui
a uns três anos," comenta.

Primeira sessão na nova sede, atrás da antiga, foi segunda-feira
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Carolina TomaselliFONE473370-1023
www.grupoft.com.br

carolina@ocorreiodopovo.com.br
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A
Câmara de Guaramirim vai eleger ama-
nhã o novo vice-presidente, vaga que
pertencia a .Marcos Mannes (PSDB). Di
ferente da presidência na Comissão de

Legislação, Justiça. e Redação, que passa automa -

ticamente para o novo titular Diogo Iunckes (PR),
a vaga na Mesa Diretora exige eleição. O regimen
to interno da Casa estabelece prazo de cinco dias
úteis a partir da vacância.

Pelo acordo entre as bancadas, assumirá o

vereador Osni Fortunato (DEM), o Dakina. A vo

tação é aberta e ele deve ser eleito por unanimi-

dade. Dakina fica na vaga até dezembro, quando
a Câmara renovará todos os cargos na Mesa, com
mandato de dois anos.

.

O democrata também deverá assumir a presi
dência da Casa até o fim da legislatura. O grupo
que hoje é oposição e temmaioria, acordou que os

últimos dois anos haverá rodízio entre ele, Andréa
Verbinem (DEM) e o vereador Jaime de Ávila (PT).

Na sessão de segunda, Diogo Junckes assumiu
na Câmara prometendo dar respaldo aos proje
tos deixados por Mannes. E disse que vai dividir o
mandato com o suplente LinoVenturi, do PSDB.

Campanha
Mantendo a assiduidade das visitas desde a

campanhamunicipal de 2008, o pré-candidàto ao

governo do Estado, senador Raimundo Colombo
(DEM), estará amanhã em Jaraguá do Sul para um
encontro com lideranças do partido. A imprensa é
convidada pelo presidente do diretório local, Ca
rione Pavanello, para um jantar a partir das 19h30
na Churrascaria Pavanello.

e t�ficaçã
Vereador João Carlos Gottardi (PT) entrou com

projeto de lei para obrigar a identificação explícita e

visível em carros, caminhões e tratores que prestam
serviços à Prefeitura de Corupá. ClÉ um dever da ad

ministração deixar claro e transparente a destinação
e uso do dinheiro público e um direito da população
saber disto", argumentaGottardi. Em Iaraguã, a inicia
tiva idêntica do tucano AdemarWinter não vingou.

PIERO RAGAZZI

Não por vontade dele, Valmir Elói não responde mais

pela ProcuradoriaGeral do município. A exoneração foi con
firmada na segunda-feira através da portaria assinada pela
prefeita Cecília Konell (DEM). Foi empurrado para a Direto
ria do Procon, com salário bem menor, no lugar do também
advogado Mário Sérgio Peixer Filho, que sobe para a Procu
radoria. Filho do ex-prefeito de Guaramirim, Peixer também
teve as portarias assinadas na segunda. Émais um de fora da
cidade no primeiro escalão da Prefeitura.

Visite nosso site:

www.viajare.com.br
",
.. ..

• # TURISMO

1�'IAY'e
o f\Avhdo 1110)<;. Pevfo de Você!

(47) 3370-9115

Cadastre-se e receba nossas

promoções e informativos

PIERO RAGAZZI

FALA Aí!

Quem resolve
são eles.

PRESIDENTE00 PT
DE JARAGU DOSUl,

RI LANDO PETRY. SOBRE
A CONFIRMAÇÃO DAS
CANDID TURAS PElA
OIREçAo ESTAOU l

OOPARTIDO

"

PIERO RAGAZZI

Trans O e
o Executivo mandou mais

uma remessa de documentos para
a Câmara de Vereadores. Desta

vez, atendendo a pedido de infor

mação do G8 sobre o sistema de

transporte coletivo. Diferente das
anteriores, as respostas chegaram
dentro do prazo, na segunda-feira,
correspondência lida na sessão
de dntem. As informações devem

quebrar o silêncio desta legislatu
ra sobre o tema, à exceção de uma
audiênciapública recheada de dis
cursos vazios.

Essência
Se a intenção é representar o

povo" e por ele trabalhar, a dispu
ta dentro do PT está indo-na con

tramão dos discursos. Mantidos
os cinco nomes colocados para

.

a eleição proporcional de outu

bro, fica evidente que a intenção
primeira de alguns (não todos) é

prejudicar adversários de dentro
do próprio partido. Independente
se representando cidade A ou B,
todos moram aqui e, portanto, a

pulverização dos votos é caminho
sem volta.

A Prefeitura de Guaramirim comunica que acontece hoje a audi
ência pública para discutir cumprimento das metas fiscais. Uma exi

gência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a audiência terá início às
15h30, na Câmara deVereadores.
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EDITORIALCHARGE

o sonho da casa- própriaeJQUAAlíO \SSO, t-Jo PT. ..

respeito, talvezmuitas tragédias que ocorreram no
estado na enxurrada de 2008 e que agora se repe
tem no Rio de Janeiro não teriam acontecido.

Porém, é preciso lembrar que política pública
não significa ap�nas garantir moradias às famílias
mais carentes; E preciso também organizar uma
fiscalização rígida sobre os locais onde a popu
lação, de forma geral, está construindo suas resi
dências. No ano passado, a Prefeitura concluiu o

mapeamento do solo do mu

nicípio, que apontou 52 pon
tos passíveis de deslizamentos
e alagamentos na cidade. Com
base nessas informações, a

administração municipal pre
tende ter mais controle sobre
quais locais podem ser habita
dos e que tipo de construção é
permitida no local. .

-No início deste ano, o

município criou uma lei que
exige o habite-se para a li

gação de agua e luz; com o objetivo de reduzir
a abertura de loteamentos irregulares. No entanto,
de nada adianta a lei se não houver uma punição
rigorosa para proprietários de terra 'que venderem
lotes irregulares; Também é preciso que as Prefei
turas contratemmais fiscais, pois a legislaçãó não
surtirá efeito se não houver profissionais atentos
às irregularidades.

Conquistar
a casa própria é o sonho de milha

res de brasileiros. Não é à toa que os progra
mas habitacionais existentes no país so�am
inscrições recordes a cada ano. EmJaraguado

Sul, estáprevista a construção de pelomenos 197 ca

sas através dos programas habitacionais existentes:

Até maio, a Prefeitura deve concluir uma pesquisa
para levantar o déficit habitacional do município. O

diagnóstico culminará na elaboração políticas pú
blicas para o setor.

Até o momento, o município
oferece sete programas habitacio
nais, que são oferecidos de acordo
com a renda familiar dos cadastra
dos. Segundo dados da CaixaEconô
micaFederal apresentados durante a
plenária daAcijs (Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul), na noite de

segunda-feira, foram liberados R$ 41,9
milhões em financiamentos através
da agência de Jaraguá do Sul no ano

passado. Até março, as liberações já
somam R$ 9 milhões, o que revela um aumento de
31% em relação ao mesmo período de 2009..

A criação de novos programas habitacionais
devem ser encarados como uma forma de ajudar
a evitar a construção de casas em áreas de risco ou
a abertura de loteamento irregulares. Se as famílias
carentes tivessem acesso há mais tempo a esses

planos de financiamento ou mais informações a

DOLErTOR

Governos PSDB/DEM

os
tucanos elegeram 3,5

anos atrás o governador
da Paraíba, Cássio Cunha
Lima, lembram-se? Ele.

foi cassado pela justiça eleitoral

por compra de votos e distribui

ção de cheques na

campanha. O go
vernador do Estado

agora é José Mara
nhão (PMDB)." f'

O governador
de Roraima, José de
Anchieta Júnior, do
PSDB, também dis

pensa comentários,
porque uma única
posição política sua
é reveladora: na polêmica sobre a

demarcação da Reserva Raposai
Serra do Sol, ele ficou ao lado dos
fazendeiros e contra os índios.

A' "safra" de governadores
tucanos só esteve ameaçada na

liderança das denúncias de im

probidade e rankings negativos
a partir do final do ano passado
pelo colega de Brasília, José Ro
berro Arruda (ex-DEM), governa
dor cassado e preso pela PR

Arruda, como todos acom

panham, comandou um gover
no do qual participaram DEM,
PSDB e PPS que foram arrasta

dos à lama junto com ele - mas

que agora fingem não ter nada a

ver com isso.
No Rio Grande do Sul o caso

da governadora tucana gaúcha
Veda Crusius. Envolvida em de
núncias de fraude e corrupção,
denunciada, inclusive por seu

vice, Paulo Feijó, do DEM, sobre

a compra subfaturada da man

são em que mora e um rombo de
R$ 44 milhões no Detran-RS.

- Em Santa Catarina, Leonel
Pavan também é tucano. Sua
história está mais para prontu

ário de polícia do

que para biografia.
Investigado pela
PF foi denuncia
do pelo Ministério
Público e responde
processo por tráfico
de influência e ad
vocacia administra
tiva, sob a acusação
de receber propina
de R$ 10,0 mil por

favorecimento a uma empresa
privada.

No último dia de governo
Serra (31 de março) concentra

ção popular com mais de dez
mil pessoas na Avenida Paulista,
promovida por 40 sindicatos e

entidades de funcionários públi
cos, foi batizada de 110 bota fora
de Serra".

Serra fez um governo mar

cado por uma ocupação militar
da USP (durante uma greve)" que
lembrou os piores dias da di
tadura, que ele sequer assume.

Justificou que a reitora à época é

que pediu tropas à justiça.
Jamais dialogou, negociou, re

cebeu representantes ou atendeu

reivindicações de movimentos po
pulares, confirmando que para ele,
questão social é caso de polícia.

NACIONAL"

Fórum da liberdade
Em Santa Catarina,
leonelPavan

também é tucano.
Sua história está

mais para prontuário
de polícia do que
para biografia OFórum

da Liberdade reuniu centenas de li
deranças empresariais em Porto Alegre na

segunda e terça-feira desta semana. A 23a
edição do evento, promovido pelo IEE (Ins

tituto de Estudos Empresariais) teve o título 'Seis
temas para entender o mundo', inspirado no livro
As Seis Lições, de Ludwig vonMises. O capitalismo
foi defendido pelos participantes
como um modelo que está em

constante avanço. Na sociedade
atual, combinado com a demo
cracia, o capitalismo tem se mos

trado como o sistema mais justo
desenhado até agora, mesmo que
ainda precise de muitas reformu
lações, o que segue acontecendo
ao longo dos anos.

Mas outras duas questões cha
maram a atenção da imprensa e

dos participantes. Grande parte dos debates foi
centrada na crítica aos governos e também na falta
de ética na política brasileira.

. .

O presidente do Instituto de Estudos Empresa
nais, Leonardo Fração, foi UIn dos mais duros. liA di
ferença de um ladrão para o governo é que o ladrão
nãome pede para sancionar seu ato", disse parauma
plateia de mais de mil pessoas no campus da PUC
da capital gaúcha Depois, Fração completou afir
mando que os direitos humanos não podem se so-

brepor ao direito de propriedade e classificou como

"programas baratos" osmecanismos de distribuição
de renda baseados em "mentiras sobre o mercado".
"Mentem que os empresários são maus, mentem

que o capitalismo gera pobreza,mentem atémesmo
.

que o Lula não sabia de nada".
Quem também participou do Fórum foi o pre

sidente mundial da Renault/Nis
san, Carlos Ghosn. Em entrevista
a imprensa, Ghosnmostrou como
a crise econômica impactou o

setor automobilístico mundial.
Segundo ele, a intervenção do

governo brasileiro foi importan
te, mesmo não sendo bem-vinda
pelos empresários de forma geral
Brasileiro e cidadão do mundo,

, , Carlos Ghosn chamou a atenção
ao dizer que vê o Brasil no mes�o

patamar da China e da Índia. Porém, ele tambem
criticou a carga tributária brasileira e disse precisa
mosmudar radicalmente este cenário.

Na saída do evento, a conclusão geral é de que
o Brasil tem mesmo um cenário bastante positivo
em relação futuro, energia, matéria-prima, pe�ó
leo, mercado interno, commodities e grandes ,�e
as. Mas é .preciso garantir que o sistema polítICO
acompanhe este panorama com mais eficiência e

menos corrupção.

"

"
,A diferença de
um ladrão para
o governo é que
o ladrão não
me pede para

sancionar seu ato.

Sebastião Camargo, Professor e ex
presidente do PTem Jaraguá do Sul
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HABITAÇAO
Casaprópria ficamais acessível
Programas habitacionais ajudam a transformar em realidade o sonho do primeiro imóvel
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura segue com

inscrições abertas para
programas habitacionais
que facilitam a compra de
casas, apartamentos ou

terrenos.

Para
selecionar os contem

plados, a Diretoria de Ha
bitação leva em conta crité

. rios como a renda familiar, o
tempo de permanência no municí
pio e a vulnerabilidade das áreas de
risco. O primeiro passo para partici
par da seleção é realizar um cadas
tro junto ao setor de Habitação. Este
banco de dados já conta com mais
de cincomil nomes que são chama
dos a cada vez que surgem novos

imóveis à disposição. .

Nesta quinta-feira, a partir
das 19h, no Parque Municipal de
Eventos, acontece o lançamento
do Residencial Brasília Gastaldi
Beltramini, que será construído na
rua Carlos Hardt, no bairro Água
Verde. Cerca de 500 famílias foram

"
A gente chama mais

gente porque sempre tem
aqueles que desistem,
saem do município
ou têm problemas na

documentação.
MARISTELA MENEL,

DIRETORA DE HABITAÇÃO

"

Novas obras
previstas para
o ano de 2010

Até o final deste ano, a pre
visão é de que outros seis em

preendimentos sejam lançados.
Também está previsto o início da

construção de pelo menos 197

casas através dos programas ha
bitacionais existentes.

No último mês de fevereiro,
a Prefeitura iniciou uma pes
quisa para levantar o déficit ha
bitacional do município. Mais
de 580 casas foram visitadas e o

.

trabalho está em fase de análise
dos dados recolhidos. Em maio,
o resultado deve ser divulgado. A
conclusão do diagnóstico culmi
nará na elaboração de políticas
públicas para o setor.

convidadas a conhecer o empre
endimento, que contará com 192

apartamentos. I� gente chama
mais gente porque sempre tem

aqueles que desistem, saem do

município ou têm problemas na

documentação", justifica a direto
ra de Habitação, MaristelaMenel.

.

CONHEÇA OS PROGRAMAS HABITACIONAIS DA PREFEITURA

PROGRAMA HABITA JARAGUÁ
Quem pode participar: pessoas com
renda mensal de 3 a 5 salários mínimos.
Forma de pagamento: financiamento
em até 240 meses (sem juros).

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

(DO GOVERNO FEDERAL EM
PARCERIA COM A PREFEITURA)
Quem pode participar: famílias com
renda mensal de até 3 salários mínimos.
Forma de pagamento: prestações de 10% da
renda familiar pagas em até 10 anos.

PROGRAMA KIT CASA FELIZ

Quem pode participar: pessoas que
já possuem terreno em local legalizado.
Forma de pagamento: financiamento·
de casa pré-moldada, de 38,9 metros

quadrados, em até 60 meses.

PROGRAMA LAR FELIZ

Quem pode participar: quem já possui
casa e busca ampliação do imóvel. São
doados materiais de construção de acordo
com o parecer técnico social.

PROGRAMA MORADIA ECONÔMICA
Quem pode participar: pessoas
que possuem imóvel legalizado.
Forma de pagamento: custo do projeto
(planta) da casa de até 70 metros

quadrados subsidiado em 30%.

PROGRAMA ARRENDAMENTO FAMILIAR

(EM PARCERIA COM A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL)
Forma de pagamento: apartamentos
financiados em até 15 anos.

COMO SE INSCREVER:
É preciso agendar um horário para entrevista no setor de Divisão de Habitação da Prefeitura.

Informações através do telefone 3376 0536 .

Auxíuo- ALUGUELAINDA É PAGO A 60 FAMíLIAS Feirão traz
novidades
da Caixa

Foi apresentado na última se

gunda-feira, dia 12, durante plená
ria da Acijs, o projeto Feirão Caixa
da Casa Própria e Feira Santa Ca
tarina Casa & Construção. Os dois
eventos pretendem levar ao público
informações sobre os programas
habitacionais da Caixa Econômica

Federal, além de novidades nos se

tores de imóveis e, estão programa
dos para junho, naArena,

Quem visitar os estandes terá a

oportunidade de conhecer os pro
gramas de financiamentos da Cai
xa que facilitam o acesso à compra
da casa própria, serviços cada vez

mais buscados na região. Dados da
Caixa revelam que em 2009, foram
liberados R$ 41,9 milhões em finan
ciamentos através da agência de Ia
raguá do Sul. Este ano, atémarço, as

liberações já somamR$ 9milhões, o
que revela um aumento de 31% em

relação aomesmo período de 2009.
Informações sobre o evento

podem ser obtidas pelo telefone:
4733716757.

A Prefeitura de Iaraguá do
Sul investiga dois casos de su- .

postas irregularidades no uso

do auxílio-aluguel, concedi-
do às famílias atingidas pelas ��
enchentes. "São pessoas que
voltaram para suas casas con-

denadas e ainda recebem o

cheque. Essas denúncias já
foram para o setor Jurídico. Se
houver irregularidades, as fa-
mílias irão perder o auxílio e

correm risco de ter que devol
ver a quantia que receberam",
diz a secretária de Assistência
Social, Edimara de Souza.

Atualmente, 60 pessoas re

cebem o benefício, que custa

R$ 36 mil mensais aos cofres

públicos. São pessoas que per
deram a casa durante as en

xurradas de anos anteriores e

aguardam para serem incluídas
nos programas habitacionais
da Prefeitura. .

Residencial, no bairro
Agua Vérde, terá 192

apartamentos de 47
metros quadrados cada

Segundo Edimara,
famílias irregulares
poderão ter de
devolver valores
recebidos

O imóvel é destinado a famí
lias com renda de três a seis salá
rios mínimos e deve ser entregue
até 2012. Detalhes sobre valores
e formas de pagamento serão di

vulgados somente na quinta-feira.
O 'projeto, que integra o Progra
ma Minha Casa,' Minha Vida, do
governo federal, terá 192 aparta
mentos de 47 metros quadrados
cada (dois quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, área de fes
tas, playground, garagem, quadra
de esportes e quiosques).

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Prefeitura
investiga
denúncias

Denúncias podem
ser feitas através
do telefone 156
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ES UADRIAS DE
ALUMíNIO: UMA

BOA-OPCÃO
.:»

Fácilmanutenção, resistência ao tempo e facilidade
de limpeza são algumas vantagens domaterial

Todos
os detalhes precisam ser minucio

samente observados na hora de escolher
as portas e janelas. É preciso estar atento

.

às dimensões, tipos de vidros, pressões do
vento e a localidade onde. serão instaladas, pois
esses fatores influenciam diretamente no peso da

esquadria e seu funcionamento.

Hoje é possível encontrar uma

grande variedade de materiais para
esquadrias de portas e janelas, como
madeira, alumínio, aço, ferro e PVc.

Porém, antes de escolher o material,
é preciso definir as questões estéti
cas que você deseja dar ao imóvel. As
esquadrias devem combinar com o

estilo da casa e garantir a funcionali
dade do espaço. Em Iaraguá do Sul, as
esquadrias de alumínio são muito pro
curadas, tanto por quem tem casa da
cidade quanto napraia,

As esquadrias de alumínio se destacam em fun

ção da fácil manutenção e resistência ao tempo.
"Por ter a manutenção mais fácil, não exigir pintu
ra e ser mais prática para limpar, as esquadrias de
alumínio são mais vantajosas que outrosmateriais",
comenta Emerson Emir Bento, sócio-proprietário
da Esquadrias de Alumínio Bento. Segundo ele, a
limpeza pode ser feita apenas com água e detergen-

te neutro, utilizando um pano macio.
Conforme Bento, o design das esquadrias evo

luiu com o passar do tempo e hoje, as peças po
dem ser encontradas em diversas cores e mode
los. Alumínio fosco, bronze-escuro, bronze-claro
e com pintura eletrostática em branco ou bege
são algumas opções. "Atualmente a mais procu-

rada é a branca, devido à facili
dade em combinar com a cor da
casa", explica.

Entre as linhas de portas e ja
nelas disponíveis, a janela com

persiana recolhível está em alta.
"Funciona como uma persia
na rolô, que pode ser recolhida
manualmente ou através de um
controle remoto, caso o cliente

desejar motorizá-la", acrescen-

ta. Segundo ele, os modelos com
persiana fixa hoje são mais utilizados em depósi
tos ou abrigos para gás.

Embora sejam naturalmente resistentes aos

efeitos do tempo e do clima, Bento destaca que
nas casas de praia, as esquadrias de alumínio exi

gem mais atenção na hora de instalar, por causa
da maresia. Para evitar a indesejada ferrugem, a
vedação deve ser reforçada e também é indicado
o uso de parafusos de inox.

Rodovia BR 280 - Km 56 - Guaramirim/SC 1(47) 3373-0490 I 3373-4896
site: www.harmoniamoveis.com.br I e-mail: harmonia.moveis@terra.com.br

Trabalhamos com Oores e plantas artificiais e naturais,
mudas de Dores, de plantas e frutíferas. •

Móveis para Jardim, serviço de jardinagem e paisagismo.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Janelas e portas em alumínio branco
�

LONGO+
HEINECI<
ARQUITETURA E INTERIORES
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Móveis sob medida I Plantas artificiais
Desenvolvimento de pinturas e quadros
Acessórios em geral para sua casa

Veja algumas dicas que podem ajudar a criar um �spaço funcional e aconchegante

fljndência
se tomou realidade e

oje é cada vez mais comum a

asa se transformar um substi
to do escritório ou a extensão

dele. Com a tecnologia jogando a favor, na
tranquilidade do lar, é possível trabalhar dia
riamente' pesquisar na internet, se dedicar
a um hobby ou simplesmente ler e-mails.

"Hoje não são apenas os profissionais libe-·
rais que procuram ter um home office em

casa, mas também os pais que desejam
acompanhar o dia a dia dos filhos nos estu
dos e no acesso à internet", comenta a ar

quiteta IâníaMariaPereira, proprietária da
Formato DArquitetura e Design. Seja qual
for o seu caso, sabia que é possível organi
zar um espaço funcional e aconchegante
seguindo algumas dicas. Acompanhe:

..............� ��!?���.!?�.��Ç!?. .

Antes de mais nada, é preciso escolher
o espaço reservado ao trabalho e pensar
nas demandas de sua profissão e de seu

dia a dia. Comece pelo básico e avalie se

você vai trabalhar em casa ou utilizar o
escritório esporadicamente. "Faça uma

listagem dos equipamentos necessários,
pois só assim será possível dimensionar o
espaço para acomodar tudo com confor
to", explica.

• MÓVEIS

Estética, funcionalidade e bem-estar
são itens básicos namontagem do escritó
rio, acompanhados de projeto de instala

ção da parte elétrica aparente ou embuti
da. Gaveteiros, estantes e armários podem
abrigar livros, revistas e materiais de escri
tório. Mas, se não houver espaço para um
armário, por exemplo, o uso de nichos nas
paredes pode ser uma boa opção.

É importante que as medidas dos mó
veis atendam aos padrões ergonômicos. O
uso demóveis com rodízios é recomenda
do se houver utilidade, caso contrário não
se justifica em ambientes muito pequenos
ou com carpete, pois as rodinhas podem
danificar o revestimento.

Quanto às cores, Iânia não recomen

da as escuras, pois diminuem o ambiente
deixando-o pesado. "Uma dica de decora
ção é instalarum espelho perto da escriva-

ninha, por exemplo, para criar sensação de
amplitude", acrescenta.

.FlAÇÃO
Os emaranhados de fios também dei

xaram de ser.um problema. Conforme
.

Iânia, existem· no mercado peças do mo

biliário com espaço reservado para passar
a fiação dos equipamentos de escritório.
Outra solução é pedir que a um eletricista

que armazene os fios em canaletas dema
deira, feitas sob encomenda ao marcenei

ro, depois acopladas ao rodapé do espaço.
Canaletas de plástico, pintadas da cor da

parede, também são uma alternativa.

• ILUMINAÇÃO
A iluminação ocupa papel fundamen

tal no ambiente de trabalho. Por isso a es

colha de lâmpadas e luminárias deve ser

criteriosa. A iluminação incandescente é
amenos indicada porque esquenta o am
biente e cansa a vista. Prefira luz fria (lâm
padas fluorescentes), de cor branca, e uma
luminária de mesa, com lâmpada PL de
leve tom amarelado.

DUOtA
5POTST

ntERMO S'tSIEM

PORrA
SANfONADA

PORCELANATO
TOTALMENTE POLIDO

61X60
10RNEIRA

!AV 1/4 sroc

Ruo 28 de Agosto, 1130

FOTOS DIVULGAÇÃO

Cores claras e os tons pastéis são os

mais indicados para decorar o
espaço, pois descansam os olhos .

Mesmo'
com boa
luminosidade,
ambiente de
trabalho deve
contar com uma

luz artificial geral
e homogênea,
somada a uma

iluminação
pontual na mesa

9
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VENCIMENTO

Quitações àvistagarantem·
descontos aos contribuintes·
Tributo pode ser liquidado em até oito vezes, dependendo da programação de cada cidade
REGIÃO

Quem quiser pagar o
IPTU com valor até 20%
menor em Guaramirim
deve se apressar.

AmmiliãéOWilinoruapmaquitar o tributo em cota

única. Conforme o secre

ário de Administração e

Finanças, Rolf Antonius Júnior, os
números arrecadados até agora
vão ser contabilizados depois do

primeiro vencimento. Ameta é re
colherR$ 1,5milhão.

Há outras duas alternativas de
cobrir as parcelas únicas e econo

mizar: no próximo rua 15 dosmeses
de maio e junho, com redução, res
pectivamente delO% e 5% no valor
do IPfU. Os contribuintes podem
parcelar em seis vezes, com o venci
mento da primeira prestação ama

nhã, mas sem descontos.
Na cidade de Massaranduba,

os contribuintes terão mais tem

po para pagar à vista e ganhar
descontos no IPTU. A Prefeitura

prorrogou o pagamento em con

ta única para 30 de abril, com
redução de 10%. O parcelamento
deve ser feito em quatro vezes sem

descontos sempre no rua 10 de
cada mês. A pretensão é arrecadar
R$800mil.

Em Corupá, a quitação em con

ta única também vence no próximo
dia 30. Os descontos ficam entre

10% e 20% de acordo com o histó
rico do contribuinte. Há chance de
parcelar em sete vezes, mas sem

redução no imposto. O governo pre
tende arrecadarR$ 2,3milhões.

O vencimento do tributo em

Iaraguá do Sul é dia IOde maio
e oferece desconto de 18%. Se o

contribuinte estiver com as con

tas pagas do imposto do ano pas
sado, terá direito a mais 12% de

redução no valor do IPTU. Esta

regra vale para os moradores que
optarem pelo parcelamento em

oito vezes. A intenção é recolher
R$ 10 milhões.

Em Schroeder, o pagamento das
quatro parcelas começa a partír do
rua IOde maio. Conforme a Secre
taria de Administração e Finanças,
o valor lançado nos 5,1 carnês dis
tribuídos pela cidade corresponde
aR$l,l milhão. No entanto, arreca
dação deve ser de 850mil.

-
,

Prefeitura Municipal de

GUARAMIRIMtSImposto Predial e Territorial Urbano ""'"

Contrlbulnlo J De,.tl"�t:;rlo IPTU �

Manoel de Aguiar, que fica na

BR-280, ou na sede do governo
municipal, das 8h às 12h e das
13h às 17h.

Podem participar do evento

pessoas físicas, com idade maior
de 18 anos, munidas dos docu
mentos originais de identidade
e CPF. Pessoas jurídicas devem
apresentar o CNPJ e Inscrição
Estadual'. O leiloeiro nomeado é
Júlio Ramos Luz.

Ao todo, vão ter
20 lotes com lances
mínimos entre

R$ 100 e R$ 6.750.

Outras informações estão
disponíveis nas seguintes pági-

. nas virtuais da internet: www.

portaldoleiloeiro.com.br e www.

guaramirim.sc.gov.br. Ou ainda
dados podem ser obtidos pelo
telefone (47) 3373-0247.

PrC'f(.",/,;,t;'ur';:J f'vJ<::iiU .JIIII"tt.""-"<:;i,:..,,"1 dQ

'''''''''PO$"t:���Irt...� .'

� Pa-�<:fial � ,..�"�.I.R,.l ft. .. ��

rrl"t:or- .V 11 "
Pr!'>'f. . '

.
lal Urba-nc::>- (.'lh.ll'd , . "PT. 10.

""

'U" 1\·hJt11(·j .
.

' "'-II

, . '. Alag '. .-,!:;).?l,1 �;'!."'Ii:�..
. M:...J/I,. IIIJIL..JII' ..iIJifJ&. __

Outras possibilidades de cobrir as parcelas únicas e economizar ficam para o próximo dia 15 dos meses demaio e junho, com descontos de10% e 5%

ARQUIVOOCP

EVENTO SERÁ 23 DE ABRIL, NO PARQUE PERFEITO MANOEL DE AGUIAR

Leilão de automóveis e outros itens
GUARAMIRIM

A Prefeitura de Guaramirim
realiza, no próximo dia 23, um
leilão de automóveis usados e

batidos, sucatas de ferro, ma

deira, informática e aparelhos
eletrônicos.O evento está agen
dado para acontecer no Parque
de Eventos Perfeito Manoel de

Aguiar, a partir das 9h.
De acordo com as informa

ções da Secretaria de Desenvol
vimento Econômico, a aqui
sição será por meio do maior
lance oferecido pelos interes
sados a partir do preço mínimo
estipulado. O pagamento deve
ser em .dinheiro ou cheque no

minal para a administração pú
blica, logo após a confirmação
do item leiloado. Ao todo, vão
ter 20 lotes com largadas míni
mas entre R$100 e R$ 6.750.

Os interessados podem vi
sitar os lotes no dia 22 de abril
no Parque de Eventos Perfeito Interessados podem visitar lotes até o próximo dia 22

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RE M CÃO

Telefonia: razão de
revolta dos clientes
Problemas em linha geram protocolos não resolvidos

Smente
os protocolos assi

ados pelo vendedor Edio
levis Fenrich, 35, já rende
am dezenas delas. Hámais

de um ano ele denuncia problemas
na rede que deveria proporcionar
o acesso à internet para a família
inteira. No entanto, atualmente,
diz não conseguir permanecer co
nectado pormais de dois minutos
sem quedas na conexão.

Por isso, o morador do bairro

Jaraguá 99 já fez a.troca de diver
sos equipamentos, como modem,
filtro e fiação.Além deles, também
extinguiu o aparelho de telefone
sem fio em casa e alterou o prove
dor do sistemavirtual. Mas, apesar
dos R$ 500 de gastos com as alte-

JARAGUÁ DO SUL

Quem nunca teve de
enfrentar alguma
dificuldade com o

serviço prestado
por empresas de
telefonia? Não é por
menos que elas
costumam encabeçar as
listas de reclamações.

I.

Empresas são as
campeãs no Procon

Dos 902 atendimentos feitos

pelo Procon de Jaraguá do Sul no
mês de março, 240 tinham relação
direta com as ·empresas de telefo
nia. O número equivale à maioria
dos processos instaurados no órgão
de proteção ao consumidor no pe
ríodo. As causas das reclamações
são inúmeras, entretanto, o volume
mais significativo tem como mo

tivação as cobranças indevidas e os

serviços não solicitados.
Segundo o responsável pelo Pro

con, Mário Sergio Peixer Filho, que
deixou o cargo ontem, nem mesmo

a entidade tem facilidade em resol
ver as pendências. "Demoramos a

conseguir algo, o que ocorre é um

total descaso em todo o país") rela
ta. Em suma, as dificuldades recla
madas pelos usuários acabam em

multas emitidas às operadoras e só

depois se aproximam da resolução.

rações, nada resolveu a situação.
"Sempre dizem que a culpa é de

algo interno. Comprei velocidade
de um mega e ela funciona como

se fosse discada", explica.
Depois de telefonar diariamen

te para a fornecedora por vários

meses, Fenrich recebeu, há 15 diaS,
a informação de que um técnico
o visitaria no intuito de resolver a

pendência. Porém, até agora, nada
aconteceu. "Gasto R$ 150 por mês
com a companhia e ela só me enro

la", critica Segundo dados não ofi
ciais, mais de 40 ordens de serviço
estariam atrasadas nomunicípio.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

(I' I

pRO
EM DEFESA DO CONSUMll

Para fazer reclamação, basta juntar documentos e procurar o órgão

BAIRROS SÃO VISITADOS COM INTUITO DE AUMENTAR ABRANGÊNCIA

Futuras instalacões em análise
.:J

Diversos bairros de Iaraguá do

Sul receberam, ontem, a visita' de
um técnico contratado' por uma

empresa de telefonia fixa e móvel

que opera no município. O obje
tivo da vistoria é mapear as locali
dades nos quais há a possibilidade
de ampliação das redes já operan
tes ou a instalação de novas.

Conforme Adriano Schwirko-

wski, do setor de Telecomunica

ções da Prefeitura, o relatório deve
incluir ruas do Garibaldi, Rio da

. Luz, Rio Cerro, Santa Luzia e Vila
Chartres. Nenhum desses bairros
é totalmente coberto pelos servi

ços oferecidos. No entanto, a co

locação de antenas e a expansão
da fiação dependem do número

de moradores. ('A quantidade de

interessados deve compensar os

investimentos", explica.
Além disso, a liberação de

pende também de parecer fa
vorável da Anatel (Agência Na

cional de Telecomunicações).
Devido ao extenso trâmite, defi
nição e as consequentes respos
tas aos usuários tendem a demo
rar meses para chegar.

Geral 11

CÉSAR JUNKES

Tremores foram registrados por cinco dias e mobilizaram geólogos

Estação meteorológica será
instalada em área de tremor

JARAGUÁ DO SUL
OS tremores na regiao da

Tifa Theilacker, no bairro Três
Rios do Norte, cessaram, po
rém, a preocupação da Defesa
Civil permanece. Por isso, equi
pes do órgão continuam visi
tando o local rotineiramente.
A avaliação do solo, segundá o

responsável pelo trabalho, Jair
Alquini, acontece duas vezes ao
dia. Desde a quinta-feira, Iode
abril, nada de anormal foi regis
trado. As manifestações come

çaram no domingo anterior ao
último episódio.

Segundo Alquini, todas as

informações coletadas pelos ge
ólogos foram repassadas à dire
toria estadual da corporação na

semana passada. Por enquanto,
o município aguarda um pare
cer para, então, discutir a pro
vável vinda de profissionais que

fariam uma análise geofísica do
solo. "Havendo a necessidade
entraremos em contato com es

sas entidades", explica.

"Nenhuma das
residências teve

problema, como trincas,
por causa dos tremores".
JAIR ALQUINI, DA DEFESA CIVIL .

Paralelo a isso, a Prefeitura

negocia a compra de uma es

tação meteorológica móvel. O

equipamento deve ser instala
do na localidade com objetivo
de medir a quantidade de pre
cipitação que recai sobre a mi

crorregião. Com ele é possível
acompanhar o volume de chuva
e, quando preciso, evacuar mo
radores antes da ocorrência de
deslizamentos ou enchentes. O

aparelho custa cerca de R$ 3mil.

• Faleceu dia 10/4 ás 4 horas Thaisa Sanches,
com idade de 27 anos, o sepultamento foi
realizado dia 12/4, às 17 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo apos
para o Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 11;4 ás 14h:15 Sr. Guido
Undemann, com idade de 50 anos, o
sepultaménto foi realizado dia 13/4, às 9 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila
Lenzi, seguindo apos para o Cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 11/4 ás 22 horas Sra.
Maria Getnerski, com idade de 71 anos, o

sepultamento foi realizado dia 12/4, às 16
horas, saindo o féretro da residência no Bairro
Caixa d'Agua em Guaramirim, seguindo apos
para o Cemitério Municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 12/4 ás 06h:15 a Sra. HildrutVoigt
Doster, com idade de 75 anos, o sepultamento foi
realizado dia 13/4, às 9 horas, saindo o féretro da
residência Capela Mortuária Maria Leier, seguindo
apos para o Cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu dia 9/4, Diego Rafael Matheus, o
sepultamento foi realizado dia 10/4, às 16 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila

Lenzi, seguindo após para o cemitério Municipal'
da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 9/4, a Sra. Olivia Theraeza

FALECIMENTOS '

Sachauerte, com idade de 73 anos, o

sepultamento foi realizado dia 10/4, às 16
horas, saindo o féretro da Capela Mortuária
de Corupá, seguindo após para o cemitério
Municipal de Corupá.

• Faleceu dia 9/4 ás 19h:40 Cristiano
Salvatico, com idade de 23 anos, o

sepultamento foi realizado dia 10/4,
às 16 horas, saindo o féretro do centro
Comunitário da Igreja Cristo Salvador na
Barra do Rio Cerro, seguindo apos para o

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 10/4 ás 16 horas o Sr. Pedro
Mello, com idade de 70 anos, o sepultamento foi
realizado dia 11/4;às 15 horas, saindo o féretro
da Igreja São Vendelino em Schroeder, seguindo
após para o Cemitério Municipal de Schroeder.

• Faleceu dia 10/4 ás 16 horas a Sra. Judith
Vieira Jagelski, com idade de 79 anos, o

sepultamento foi realizado dia 11/4, às 16
horas, saindo o féretro da Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo apos para o Cemitério
Municipal do Centro.

• Faleceu dia 10/4 ás 16 horas a Sra. Judith
Vieira Jagelski, com idade de 79 anos, o
sepultamento foi realizado dia 11/4, às 16
horas, saindo o féretro da Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo apos para o Cemitério
Municipal do Centro.
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ot& o dia 16/04/2010 ou enquanto durorem os estoques. Imagens ilustrativos.

Rua Expedicionário João Zapella, 214 _ Centro
Jaraguá do Sul - SCFone: (47) 3274-0100 - \NWW.;avel.com.br Javel

NEGÓCIO BOM DE VEROADE
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15 19h às 22h

20 14/04 a 23/04/2010 19h15min às 22h15min Sábados
,

17104 a 19 06 2010 8h às 12h Sábados

8 20/04 e 27/04/2010 18h às 22h Sábados

Auxiliar de Recursos Humanos 175 04/05 a 07/12/2010 19h15min às 22h15min Sábados

Operador de Telemarketing - GRATUITO 161 17/05 a 05/08/2010 8h às 11 h30min Sábados

Operador de Telemarketing - GRATUITO 161 17/05 a 05/08/2010

Faculdade de Tecnologia SENAC Jaraguá do Sul

3370-7500
EícuLO 5, Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONfERIR!

C3 EXCLUSIVO 1.62004,
COMPLETO! R$25.900.00

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedênCia
' Transparência na negociação

.

Nós.garantimos O preço

Na Cifra você tem empréstimo consignadO sem consulta ao

SPC/Serasa, sem taxas extras e com juros muito menores que no

cartão de crédito, no cheque especial e o desconto é feito direto no

seu' benefício. E você tem até 60 meses para pagar.

CRÉDITO PESSOAL • FINANCIAMENTO DE VEíCULOS NOVOSrOU SEMINOVOS
REFINANCIAMENTO DE VEíCULOS, MESMO COM DÉBITO EM OUTRO BANCO

Rua Exp. 'Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília
E-mail: slsc-jaraguadosul-sc@cifradireto.com.brIFone: 3370-6261
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. , .

ImovelS
WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional,-r----..._
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.�ws

(.,)

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br.
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Glassimais 3

Financiamentos

CAI A
-- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

(47) 3373-3404 I 3373-0066

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

�ata Prestamos Serviços de:
• Redução de custos; • Encargos Sociais;

Aproveitamento correto de Mark-up Ondice para vendas);

impostos da matéria prima; Os produtos mais Lucrativos;

• Departame.ntalização; • Os Produtos mais defrtcitártos;

Centros �e Custos; • Custo dos Estoques,

• Custo da Hora Produtiva;

EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372,1281

www.exatacontabilidade.srv.br

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio

Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS
JARAGUÁ DO SUL TEM:

LIGUE E NOS

CONSULTE,
AGENDE UMA VISITA

3055-3400

Automóveis Motocicletas Caminhões
Cf)
ro
.�
�
Ui
'ª
s
c
Q)

E
�
CI)
E

Máquinas
II)
c
Q)
Ol
C\l

Agrícola,s
E

Imóveis

SYCRED FINANCIAMENTOS SELECIONA r·:profissionais na área de vendas para atuar com

produtos exclusivos em toda Jaraguá do sul e

Sycredregião, consórcios e financiamentos. Enviar

currículo para comercial@sycred.com.br FINANCIAMENTOS
.
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tores nrais. Todos 05 planos .neJiÓCtllado5�S&geitDs.apéIia�deoiõdD. CQ1dIções� ser� �<Mso.
As irnaeens dos veíwIos são lIustr.Itivas. C 5W� partIdpant2 a pn!Ço, tIKas de .iIa'os e CDndições de thwrdit-
rnen1D. Promoções váIIda5� 00pI!ricIdodelu18deAbrl de 2010.

2010

Rs23.490
à vista

taxa de

deO,490,o

2010

Com preço de
Nota Fiscal de Fábrica

2010

RsS2.000
à vista
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ENTRADA
. DE

RCElASPA
A. PART\R DE

MENSA\S '"

eitamoS carro,

FGTS ou outro imóvel
como entrada.

SPEDITO
Imóveis

IMÓVEIS

41 3055-3300 41 3276-5000 41 3371-0031
LEIER
f).II';\[fliD_OS 'MOII IARJOS

47 2107-0500 47 3371-0768 41 3275-3583

P IMOBILIARIA

PI- MANN

41 3370-0700
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-

ShoW 8ar
Nesse mês no aniversário
do Show Bar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

. COLOCADOR
. DE PORTAS
Serviço Profissional
Pivotantes I Garagem
Internas I Externas
Portas de Correr

Reformo portas de correr
troca de roldanas e ajustes

Aberto de Segunda a Sexta,
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058,
Chico de Paula

3273·2347 I 8853·97169902-8740

OPORTUNIDADE
SEJA VOCÊ TAMBÉM UMA REVENDEDORA DE PRATA.
Temos tudo que você precisa para aumentar sua renda sem

,

sair do se emprego atual.
.

Oferecemos ótimas comissões, mostruário em çonsignação, I

investimento zero e produtos de alta qualidade.
'

(47) 3332-9811
'(47) 9945-9408
(47) 9657-9181

Tire suas dúvidas, entre em '

contato hoje mesmo com

nosso condutor
* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

2008, Verde, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Dessmbaçaoor
Traseiro.

2004, Verde, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Air Bag II,

2008, Prata, Flex, Ar-condicionado. Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Cd Player, Freios Abs. Air Bag II,

590,00

IMÓVEIS • CABBOS
MOTOS

Grllpo Plu'a veículos c DIOtos
r:.;].� � -2Iiil·:[':-:-;I·.�41 �'"3� §'

i
13.617,00 X 271,36 22.695,00 X 452,26

1.1

�.
15.887.00 X 316,60 25.910.00 X 516.34

e
'"
g
.;

19.403,00 X 386,66 27.235,00 X 542,75
§-

f.
05 contemplações mensais ir

.

Rua João Janúário Ayroso, 80 • s'al� 03 -. Jaraguá Esquerdo • �.maií: uniaosilver@netuno.com.br

688,33

Grupo t�çil par;' veículos
1:9.J 3 -21i il·f;:�:-:I·. �i 1;':"-3 ;,:..'"] �>

�,
32.048,00 X 508,44 41.647,00 X 660,72

�,

�

35.048.00 X 556.03 46.651.00 X 740.11
�
�

38.394,00 X 609,11 48.022,00 X 761,86
%

i05 contemplações mensais li<

1-8153 I 9186-7223

2008, Prata, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros,Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, 'Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios ABS, Câmbio Automático, Cd
Player, Piloto Automático.

2008, Prata, Flex, Ar-condiconado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-liga, Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios Abs, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Cd
Player, Computador de Bordo,

2010, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulíca,
Vidros e Travas Elétricas, Computador de Bordo,
Desembaçador Traseiro.

2005, Branca, Direção Hidráulica, Protetor de Caçamba,
lona Marítima.
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APROVEITE AS UNIDADES NO PÁTIO DA

CONCESSIONÁRIA STRASBOURG.

PROGRAMA
DIREÇÃO LIVRE

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

GRUPO
STRASBOURG=

20�
Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo, 414
Itajaí (47) 3344-7000
Erusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Abril Último lote de IPI Reduzido é uma camp�nha das Concessionárias Strasbourg. Famflia 207 com taxa 0,99%, prazo de até 48 meses e

entrada de 50%. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Prese�ce 1.6l Flex,Airbag duplo, �relos ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-c.ondido��do, direção hidráulica, vidros e travas

elétricas, pintura sólida, a partir de R$ 47.990,00 à �ista com frete md�so. Peugeot 20! H� X-lme l.4l Flex, 03 portas, ano/modelo.: 10111,p�ntura solida, preço público sugerido para venda

à vista a partir de R$ 28.990,00 com R$ 500,00 de bonu� i�duso ?feread? pela Concess!o�ana Strasbourq com fret: I�cluso. Peu.geot 207 Passion XR 1.4l Flex, 05 po.rtas, ano/modelo.: 09/10,
Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura solida, preço publico sugendo para venda a vista a partir de R$ 39.990,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Para

maiores informações sobre o Programa Direção Uvre P�ugeot e U�ha de.u�litários par� F.rotistas, �?nsultar a Co�cession��a Strasbourg da sua regi�o. �s condições acima poderão ser alteradas

se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso previo e todas sujeitas a anall�e e aprovaçao de credito. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207

HB X-Une 1.4l Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 02 unidades; Peugeot 207 Passl?n XR 1.�� Flex, an�/modelo.:09/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidades.

Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l Flex, Airbag d�plo, freios.ABS, ano/modelo.:09/!0, 05 porta�, pintura s�hda, frete Incluso - 01. u_l'\idade. �r�zo de vigência da promoção �e �7/0412010 à

04/05/2010 ou enquanto durarem os estoques. Nao cumulativa para outras promoçoes. Para mais informações sobre preços e condições espectais, consulte a Rede de Concessionárlas Peugeot

participantes, ligue para 0800-7032424.
PEUGEOT

"iià I··., ..
PROCONVE

l1l1I1. .,
.

� I PEUCEOT
.a ASSISTANCE De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados das 9h às 13h. - www.strasbourg.cor MOTION & EMOTION

7
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.

www.manneS.com.br

Oesign é assim, uma forma de ligar pessoas e objetos,
um meio da gente fazer parte da sua vida.

IC a. s

ai.GERALDO
.M"óveis e .Decorações

JARAGUÁ 00 SUL SC
R. Barão 00 Rio Branco, 340

[entro, 47 3275.2055

JOINVILLE SC
_

_

R. Dr. João [olin, 1756
América, 47 3435.2080 . 3025.7280

CASA GERALDO COLCHÕES E ACESSÓRIOS
flua Blumenau, 189,47 3029.3700

casagera I do@netuno.com.br

www.casageraldo.com
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Imprensa x Caubóis

Na
quinta-feira às 18 horas, ria Arweg, acontece uma movi

mentadíssima partida de futebol entre o time da imprensa e

a famosa equipe de jogadores pagodeiras dos Caubóis. Após
a peleja haverá um delicioso jantar oferecido pelos anfitri-

ões. Celso Nagel, Iailson Angeli, Ioe Jr, Regis Portanova, Roni Oliveira
e mais uma trupe "craques".dos meios de comunicação jaraguaense
estarão em campo. Haja caneleiras. .

d-MllHI!IIiIIIl:á

Gisele, Erick, Cleyton, Maira, Fernanda e Danilo, dançarinos dos
bons que vem fazendo o maior sucesso com o grupo D.etonAxé

Por onde anda . Todo di�uma
Li a 'matéria "Por Onde Anda"

na revista. Nossa com Eugênio
Strebe e achei muito triste, em
bora ele se considere feliz assim,
a maneira com que o.ex-prefeito
de Jaraguá, escolheu para viver o
resto de sua vida. Do outro lado
vale como exemplo para os no

vos políticos. Vale conferir.

Verdade ou não, rola pela in
ternet que os cientistas da recria

ção do Big Bang não confirmam,
mas parece que de vez em quan-

. do rola uma partícula de prótons
perdida por aí. Putz, pelo sim ou

pelo não, quando sair de casa, é
melhor dar uma olhadinha pra
cima, né não?

N.AS RODAS
• Muitos romances estão
começando na "quartaneja"
do estação Armazém, depois a

gente divulga aqui alguns deles,
aguardem! Tem cada um!

• O empresário Paulo Porath
deu um descanso a seu paletó,
no fim de semana, e comandou
uma animada galera na London
Pub, no domingo. Esse é o cara!

• O meu amigo Beta Fiscal,
depois de passar uma semana
fazendo uma bateria de exames
e constatar que a saúde vai bem
obrigada, voltou a fazer o que
mais gosta: reunir amigos e

saborear uma loira gelada.

A modelo Isabella Zapatta
e a arquiteta Kássia

abalando às noites do

Estação Armazém

• AbonitaMarina Lazzari
prepara os quitutes para
comemorar idade nova no

próximo dia 19 de abril.

A Revista Nossa, edição
de abril, que estampa o
empresário Alberto Correia,
presidente do grupo Dipil. Fala
da carreira, das ações sociais e

da família.Vale conferir.

• O boa gente JoséVoelz, o Zéca
da Barroz, está de visual novo.
Deu uma repaginada na "napa"
e estámais bonito que desfile
de sete de setembro.Francine Maba é outra

beldade que desfila nas

baladas da moda •Dia 15 demaio, na sede do
Círculo Italiano, acontece o

tradicional Café Colonial do
cvv. Na ocasião haverá desfile
e bazar.Onde comer bem

No restaurante Tio Patinhas.
Todo dia uma novidade.

Social 13·

47 3275.0028
www_placetour_tur_br
suzanaOph .....�..br

I!bl Firan:II5II:ID� I.M>UIDOQII..MIIH.

Bruna lima,
presença linda
na London Pub

"
A única coisa tão
inevitável quanto
à morte é a vida.

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

competente professor e
palestrante Daniel Jorge

Fonseca. Ele é outro amigo que
lê a coluna todos os dias para

ficar super informado.

No páreo
. Não vi as pesquisas, mas con

versas a boca miúda dão conta que
o ex' -vereador e pré-candidato a

deputado Dieter Iansen, também
sairia de Jaraguá com uma votação
expressiva, casoseja candidato.

• Quer aprender a investir na
bolsa?Axp, numa parceria com a

ACIJS, estápromovendo o curso
no CEJAS.Vai até dia 15.Maiores

informações 3373-8108.

Na próxima terça-feira os

ingressos para a 3a Festa do

Champanhe só para elas, que
acontece dia 25 de maio, no
Estação Armazém, estarão
sendo comercializados. O
evento é uma realização
da revista Nossa e tem o

apoio de O Correio do Povo,
Concessionária Peugeot,
Domini Pizzas e site Moa

Gonçalves.

• A persistência é o caminho
do êxito. (Charles Chaplin)

Com essa, fui!

FormaDica de
quarta-feira

Sacudir o esqueleto no Es

tação Armazém. Hoje é dia de
li

Quartaneja".

Djalma Nazário, que foi um dos melhores goleiros da urbe sorriso,
e agora comanda sua concorrida Projemóveis, e conquistou alguns
quilinhos amais, é outro que entrou no ritmo saúde é o que interessa.
O empresário é visto quase todos os dias, acompanhado de seu per
sonal fazendo cooper pelas ruas da cidade. Quer ficar bonito!
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"

CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA _S_Á_BA_D_O__TE_RÇA.____-F_EIRA_

LuizCarlosAmorim,
Escritore editor

CINEMA

Preciso conhecer mais a história.
Tempo para rabiscar a capa centenas de

vezes antes de publicar.
Vou fazer o relógio parar.
Inventarei uma máquina tecnológica

capaz de o tempo controlar.
Serei dona dos minutos, dos segundos

de cada dia.
Poderei trocar de roupa cinco vezes

antes de sair sem me atrasar.

Vou deitar quando estiver cansada sem

me culpar.
Andarei de mão dada até o sol raiar.
Brincarei na areia, mirando os olhos que

me fazem sonhar e acreditar.
Lutarei sem ligar para os ponteiros, sem

me atormentar.
Farei mais, farei melhor.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (14h20 - sex, sab, dom, qua,
qui) (16h40, 19h, 21h2,O - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Lembranças (Leg) (19h, 21h10 - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - sex, sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
· ° Livro de EIi (Leg) (14h30 - sex, sab, dom, qua,
qui) (16h50, 19h10, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Percy Jackson: o Ladrão de Raios (Leg)
(15h, 17h40 - todos os dias)
• Vírus (Leg) (19h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 1 '

• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)

KellyErdmann, CharlesZimmermann, Carlos Henrique
jornalista escritor Schroecler, escritor

Meu diamante

Tempo,
pedra rara nos dias de hoje.

Minha ambição.
'

Meu desejo secreto.
Tempo para namorar é bom.

Tempo para estar em família é ótimo.

Tempo para olhar pela janela sem se

preocupar com nada.

Tempo para ouvir ao invés de falar.

Tempo para pensar em mim.

Tempo para fazer mais pelos outros.
Ah, se meu dia tivesse 36 horas.
Ah, se meu organismo se contentasse

com menos minutos de sono.

Teria tempo para rir do nada com meus

amigos.
Tempo e paciência para falar ao telefone.
Tempo para observar meu filho crescer

com mais atenção.
Tempo para participar de uma ONG.

Quero tempo para mudar o mundo,
melhorar como pessoa.

Tempo para ler. Inspiração para criar.

Quero ver os melhores documentários.

Histórià'
Comestível

o que as batatas têm a ver com

a Revolução Industrial? Como o cra

vo e a canela ajudaram a descobrir
o Brasil? Tom Standage conta a

história da humanidade de modo
inusitado: através da comida.
Usando os alimentos como cha
ve para o passado, revela como

impulsionaram grandes conquis
tas e também grandes desastres,
como guerras e fomes coletivas.
Essa abrangente viagem pelo pas
sado nos ajuda a pensar desde a

agricultura orgânica até o problema
da escassez de comida.

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Ricardo fica eufórico ao saber que pode

gerar um filho de Daniel. Ricardo faz uma

promessa diante do túmulo de Daniel. Beatriz
entra no quarto de Daniel e Pepe começa a

latir. Gilmar percebe que Viviane recuperou
a memória. Ricardo quer encontrar uma

mãe ideal para o filho de Daniel. Gilmar con
vence Mariana, Luciana e Suely a deixarem
vitórta/Vlviane morar com elas. Sofia e Bea
triz ficam pasmas ao ouvir Vicente dizer que
será contra uma possível inseminação. Gil
da tenta fazer contato com Daniel. Ricardo
fica confuso ao ouvir Gilda dizer que tem um

recado de Daniel.

Inventarei uma
· máquina tecnológica capaz

de o tempo controlar

LANÇAMENTOS
TEMPOS MODERNOS
Leal diz a Goretti que quer seu império de

volta. Zeca e Nelinha passeiam de bicicleta e

Renato fica enciumado. Goretti aceita devol
ver o comando das empresas ao pai. Ramón
e Ditta conversam sobre o filho e Bárbara fica
incomodada com o entrosamento dos dois.
Niemann desaparece e Deodora se preocu
pa. Leal não consegue falar com Hélia e fica
incomodado. lolanda promete ajudar Leal
a aprender a ler. Goretti culpa Niemann por
tudo o que tem acontecido de errado. Valvê
nio descobre que o computador que comanda
Frank pertence a Niemann. Leal desiste de
construir o Titã II.

• Ilha do Medo (Leg) (21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h10,)_6h40, 19h10, 21h45 - todos os dias)

-

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub) (14h10, 16h40, 19h10,
21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
· ° Livro de rú (Leg) (21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
Caso 39 (Leg) (13h50, 16h10, 19h, 21h10 -

todos os dias)
, • Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (Leg) (16h20, 19h20 - sex, sab,
dom, ter, qua, qui) (14h20, 21h20 - todos os dias)'

• Cine Neumarkt 6
• Um Sonho Possível (Leg) (13h40, 16h15 - sab, dom,
seg ter, qua, qui) (18h50, 21h15 - todos os dias)

VIVER A VIDA
Silvia afirma para Fernanda que é seu dever

contar a verdade ao filho. Luciana diz a Miguel
que tem dúvidas sobre sua vida amorosa, mas o
namorado a tranquiliza. Alice e Osmar planejam o

retorno de Helena às passarelas. Dora dá um beijo
em Garcia. Betina e Gustavo chegam ao restau
rante e encontram Malu e Carlos, 8etina fica ner

vosa e Gustavo, com ciúmes, provoca Malu. Ga
briel sugere a Ellen que volte para Ricardo. Ingrid
se surpreende ao ver Tereza em seu estúdio para
conversar sobre Luciana. Tereza questiona Ingrid
sobre a forma rude como tratou Luciana.

BELA A FEIA
Dinorá reclama por ter que fazer o traba

lho da Verônica. Valentina e Rodrigo conversam
sobre negócios em um clima de confiança e in
timidade. Rodrigo mostra ter ciúmes de Valenti
na em relação a Ricardo e Adriano. Adriano fica
irritado ao saber que os dois continuam juntos.
Diogo elogia Valentina deixando Cíntia irritada.
Adriano avisa Cíntia que Rodrigo e Valentina es
tão amigos e que ela não pode perder o controle
da situação. Ricardo procura Márcia e Douglas
e avisa que Verônica foi sequestrada. Os investi
gadores ficam estarrecidos. Cintia interrompe o

beijo de Valentina e Rodrigo.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).

ClIC DO LEITOR

Condessa de Sangue
Suspeita de torturar jovens virgens para se

banhar em seu sangue, a bela condessa hún

gara Erzsébet Báthory foi proclamada como a

mais prolífica e mortal vampira da história. Se
ria mesmo culpada, ou apenas vítima da elite

polítlca? Inspirada em uma famosa persona
gem, esta é uma história que se passa em um

século de guerras religiosas e caça às bruxas,
mesclando ficção e realidade, nas diversas fa
ces de uma lenda na época medieval.

Este é o Shitzu Caúã, o querido companheiro
dos leitores Fernanda, Sônia e Elói.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Não te faltará coragem para tomardecisões. Os débitos devem ser cobrados hoje. No amor, o sentimento de posse estará acentuado. Entenda o que está acontecendo e só então procure partir para a ação.

TOURO
(21/4 a 20/5)
A Lua ingressa em seu signo, trazendo maior estabilidade emocio-nai e abrindo seu coração ao afeto.

m fato inesperado poderá agitar o seu dia,·que atehto(a) para perceber o que se passao seu redor.

DGÊMEOS(21/5 a 20/06)
O dia fluirá com facilidade paraquem trabalha em equipe. À noi-a sua timidez vai prevalecer. Reflita se'elacionamento que está vivendo não éplesmente um hábito ou se ainda existe�timento.

CÂNCER
(21/6 a 21/7) .

Você terá motivação para conquis-tar algo que 'parecia impossível. Naa dois, o companheirismo predomina.tenha a ordem em sua vida. Gastos ex

pode_m aparecer, mas conseguirá driblar

c,
.

(22/7 a 22/8)
Você poderá defender com unhase dentes os seus pontos de vista. Aumenta sua sensualidade, trazendoàs conquistas. Não fique na indecisãoeixe decisões suas nas mãos dos oucredite.

VIRGEM
, (23/8 a 22/9)
É hora de finalizar o que já não temuncionalidade em sua vida. Esta faseta a chance de uma profunda reno-'aia um pouco da sua rotina, mudanábito te trarão ótimas surpresas.

UBRA
(23/9 a 22/10)
Exerça sua independência e autonomia. Não deixe a teimosia ou o'o crítico afetar o relacionamento
par. A tolerância te dará equilíbrio'rior, aproveite para compreender o

\eia.
_

ESCORPIAO
23/10 a 21/11)
o romance, a noite é ideal parauscar o conforto de uma com-'
empo de compartilhar. Deixe os
s falarem mais alto, pois a sua
e vai apontar o caminho para a

lGITÁRIO
2/11 a 21/12)
�ê demonstrará uma capacidadeompreender as pessoas. A dois,30 pode fazer a diferença. Curta
omentos de diversão e se pre,
r intensamente cada segundo.
RICÓRNIO
('12a 20/1)
iém da tamflia vai exercer
influência sobre a sua vida.
versão e o namoro terão total
pque ideias com quem possaorizontes e procure valorizar

\RIO
La 18/2)
favorece as reuniões e os as
�ue estejam ligados à arte e
�ite, a Lua favorece a paixão.
ue gotas de perfume de la
Is proporcionam boas noites.

S
a 19/3)
(lerá contar com sua intuição�ios. Romance favorecido: o
ará seus impulsos. A alegria é
a vem do seu interior, portandentro do seu coração.
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Variedades
TELEVISÃO

Camila Pitanga
em Som BrasilCamila Pitanga, que acabou de se despedir desua. personagem Rose, na novela "Cama de Gato"da Globo, está reassumindo o comando do programa "Som Brasil". Ela gravou ontem a edição do mêsde maio, que fará uma homenagem ao cantor, compositor e instrumentista Dominguinhos. Arnaldo Antunes-a cantora Céu e os Demônios da Garoa aindainterpretam o sambista Adoniran Barbosa.

Chico Xavier
bate recorde

Em apenas dez dias de exibição, o filmebrasileiro "Chico Xavier" bateu mais um recorde. A produção já levou mais de ·1,3 milhão de espectadores aos cinemas e é a maisassistida na primeira semana de estreia nosúltimos 20 anos, desbancando "Se eu FosseVocê 2" - que teve 586 mil espectadores. Ahistória do mais famoso médium do' país jáarrecadou cerca de R$ 13 milhões.

Nobre expulsa
Bombom de casa

A separação de Dudu Nobre e Bombom ganhoumais um capítulo. Ele havia dado à ex-mulher três prazos para que ela deixasse sua mansão, e o último venceu no dia 27 de março. Irritado pelo desrespeito deBombom às suas condições, ele alugou um apartamento mobiliado por seis meses, trocou todas as fechaduras da casa e retirou todos os pertences da dançarina.Quando ela chegou, no domingo, foi obrigada pelo segurança a ir embora ou a polícia seria chamada.

����DlV�IR�a�-S�E���
Sem convite

Alguns políticos são convidados para a festa de ani- .

versá rio de um magnata. Ao chegar na entrada, um deles percebe que esqueceu o convite e os do�umento�._ Desculpe, não posso delxá-lo entrar - diz o portei-. ro, educado.
- Mas você me conhece!
_ Olha, precisa me provar que é você. O Pelé_ esqueceu, lhe dei uma bola, �Ie fez uma demonstraçao e en-trou. O Oscar, a mesma coisa.

., .

._ Mas eu não sei fazer nada! - diz o outro, ja Im-paciente. .

- Ok, pode entrar!

"Taís Araúj
foi meu

grande amo
o cantor Netinho de P

abriu o jogo sobre assuntoslêmicos no quadro "O quenunca disse para você", do
grama de Márcia' Goldsrnf
na Band. Antes da gravaçãocantor escreveu em um papque seu maior desejo foi terfilho com Taís Araújo, na époem que os dois namoravam. Idagado se ela havia sido o gra]de amor da sua vida, ele não tit,beou: "sem dúvidas".

Adriano dobra
oferta da PlayboyA Playboy sabia que seria difícil convencer Joana Machado a posar para a

revista - mas parece que nem o cachê de R$ 1 milhão vai ter o efeito esperado.
Isso porque o ciumento namorado da loira vai dificultar ainda mais para a revista:
ele prometeu R$ 2 milhões à noiva para que ela continue vestida. A modelo foi
convidada a estampar a capa de junho, no mês da Copa do Mundo.

Roberto Carlos
é homenageado ANIVERSARIANTES

O cantor Roberto Carlos vai receber uma grande homenagem da sua gravadora, a Sony MusicInternacional. Atualmente, ele faz uma turnê pelosEstados Unidos, aproveitando a melhora do estadode saúde de sua mãe, Laura. No sábado, 10 deabril, Roberto fez um show em Miami (EUA), e hojea apresentação deve acontecer em Boston. Amanhã, a Sony oferece um coquetel para a imprensalatina pela venda de mais de 100 milhões de produtos de sua obra pelo mundo.

14/4
Ada H. Giovanella
Adelina de Souza
Alirio S. Dalsochio
Amanda da Costa
Beatriz M. S. Leite
Bruna Giovanella
Caio A. Henke
Ederson Engel
Eduarda C. Cibicheski
Eduardo Baumann
Eyshela G. Machado
Georgia M. Rossweiler
Ieda P. Wintrih
lsolde Lenzi
Ivan A Garraffa
Ivoni F. N. Brock
JonasTri
Julia de Ávila
Juraci Satler
Kleber L Mathias
UdioLux
Lucas F. Gonçalves
Luciane Retz
Maicom Luiz Bras
Maria A Guimarães
Maria de S. Zapella
Marine Andreatta
Michelle Michels
Neli Homburg
Nelson V. Spézia'Osvaldo P. Alho
Pedro P. M. Cardoso
Rafael Niewenhoss
RafaeIa Barreto
Regilene Hinsching
Rosane Makaruck
Roseli S. Augusto
Talina Machado
Valdir Klein
Vanessa M..

SUDOKU
3. 9 2

6
83

1

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objetivo é preencher um quadrado 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una Também não se poderepetir números em cada
quadrado de 3x3.

o
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Publicidade o CORREIO DO POVO· Quarta-feira, 14 de abril de 2010

É MAIS CARRO PELO SEU DINHEIRO.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.

CRÉATlVE TECHNOLOGIE C.TRoEn

1 - Preços à vista, não induem frete, seguro e opoonas, sem troca, válido para GtroenO 1.4 GLX 10/11,Gtroen C4 Palias 2.0 GLX mecânico 10/10 e C4 Palias 2.0 GLX automático 10/10. 2 - CIX realizado pelo Banco PSA - entrada de 55% e saldo em 36X com taxa 0,49%. TC R$ 828 00.Confva afida ope!ação em uma de llOSIaS lojas. 3 - Gtroen O 2 anos de garantia sendo 1 pela Gtroen do Brasil e 1 pela l.eMonde. Gtroen C4 Palias 3 anos de garantia pela Gtroen do Brasil, confonne contrato assinado entre diente e concessionária. Imagens meramente ilustrativa's.
'--
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BlECAUTE

EmpresasmUltadas em 5mí
Celesc e Aneel devem devolver o valor aos consumidores nas duas próximas faturas de luz

� .

PORTO ALEGRE/FLORIANÓPOLIS

Operadoras foram
condenadas ontem pela 3ª
Vara Federal a pagarem
R$ 5 milhões pelo blecaute
em outubro de 2003.

Adecisão
do juiz Cláudio

Roberto da Silva prevê
que· a Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Cata

rina) pagará 80% da indenização
e a Aneel (Agência Nacional de

Energia Elétrica), 20%. A senten

ça prevê devolução do valor nas
duas próximas faturas de luz aos

135.432 consumidores atingidos
pelo blecaute, que ocorreu em Flo

rianópolis. O superintendente ju
rídico da ·Celesc, Ronaldo Jardim,
disse que a companhia ainda não
foi notificada da decisão, más irá
recorrer ao Tribunal Regional Fe
deral. A distribuidora pedirá efeito
suspensivo da decisão.

A ação foi movida pelo Minis
tério Público Federal em outubro

de 2004. A sentença confirma ou

tros pedidos concedidos em limi
nar em novembro de 2004 e deter-

. mina à Celesc apresentar em até
60 dias um plano de emergência
para enfrentar situações similares.

Celesc tem até 60 dias
para apresentar um

plano de emergência ao
Ministério Público

Na época, duas linhas de trans
missão da Celesc estavam loca
lizadas na ponte Colombo Ma
chado Salles, uma das ligações da
ilha de Florianópolis com o conti
nente. A linha de 13.000 volts es

tava em manutenção. Ao mesmo

tempo, ocorreu incêndio na linha
de 138.000 volts, quando técnicos
realizavammanutenção.

De forma emergencial, Celesc
e Eletrosul construíram uma linha
alternativapara substituir restabele
cer a energia na ilha após o aciden
te. As duas linhas não seguem mais
a mesma via e a ilha foi interligada
à rede básicanacional, disse Jardim.

PREVISÃO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

TEMPERATURA
DEVE AUMENTAR )
Predomínio de sol na \maior parte do dia. O

\"tempo fica mais instável e
há possibilidade de chuva
a partir da tarde.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

�MíN: 16°e
MÁX: 29°e

SÁBADO

c'-MIN: 14°e
MÁX: 29°e

SEXTA

MíN: 15°e �MÁX: 300e

DOMINGO

�MíN: 13°e
MÁX: 30De

GALOR

Sem grande
desconforto

Apesar de o calor ficar um
pouco mais intenso em Santa

Catarina, hoje a sensação tér
mica não deve ser das mais
incômodas. Segundo a Epagri/
Ciram, a maior parte do Esta
do terá sensação de cerca de
21°C, o que causa desconforto

apenas para os mais suscetí
veis ao calor.

MAfRA
y Â
15° 26°

SEvoc�VAI PAAA.··

810 DO CAMPO
Dia com sol e

presença de nuvens

principalmente
durante a manhã. AS

temperaturas devem
ficar entre 14°C e 24·

oe, com ventos fracos.

•

(i.
RIO 00 RHt
....
19° 27°

INSTABILIDADE

Frente fria
•

se aproXima
A partir da semana que vem, os

modelos numéricos de previsão de

tempo indicam a passagem de uma
frente fria no Estado, provocando'
chuva mal distribuída e mais con

centrada do Meio-Oeste ao litoral.
As temperaturas tendem a ficar
amenas em boa parte do período.

(f60d
Ensolarado Parcialmente Nublado Instâv61 Chuvoso

Nublado

FASES DA lUA

\

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

6/4 28/4

As duas linhas de
transmissão em
que houveram
falhas estavam
localizadas na .

ponte Colombo
Salles

LOTERIAS
LOTOFÁCIL'

CONCURSO N° 521

01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 09 - 10 - 11 - 12
13 - 17 ..; 19 - 20 - 23

I

)

�

��" .

, !•

.
""

/�I� /
FlOfU4NOPOUS \ j
. .. ,,,,
16°28° V
. ,

f
I

/
I

�"

1MBITUBA 1

••
22°29°
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Vendas ind'ustriais
em alta·

As vendas da indústria' catarinense em

fevereiro registraram crescimento de 8,5%
em relação a janeiro. Este é o melhor re
sultado desde abril de 2009. Se a compara
ção for feita com o segundo mês de 2009, o
crescimento foi de 3,4%, segundo pesquisa
da Federação das Indústrias (Fiesc), com
200 médias e grandes indústrias do Estado.

Indicadores
positivos .

o faturamento real da indústria
catarinense em fevereiro teve cresci
mento de 3,44% sobre o mesmo mês
do ano anterior. 'No bimestre '0 cres

cimento foi de 0,88% sobre igual pe
ríodo do ano anterior. A remuneração
real teve avanço de 2,19% em fevereiro
e 2,51% no bimestre, sempre em rela
ção ao ano anterior. Quanto à utiliza
ção da capacidade instalada, as varia
ções foram de 6,3% em fevereiro em

relação a igual mês do ano anterior e

6,39% na comparação do atual bimes
tre em relação a 2009.

Mercado
acionário forte

Neste início de ano já ocorreram cinco
IPQ e três follow-on alcançando um volu
me de R$ 9,1 bilhões no trimestre. Exis
tem mais sete IPO' s e quatro follow-on
no forno, esperando o melhor momento.
Considerando que o mercado já se cons

cientizou que os IPO's ultimamente estão

rendendo menos que o índice Bovespa em
um primeiro momento, trata-se claramen
te de apostas no futuro.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Muita exposição

para a Gata Bakana
Investindo fortemente na di

vulgação através da mídia televisi
va' a grife de Massaranduba vestiu
no final de março a personagem
de Luciana Borghi na novela Tem
pos Modernos e também esteve

presente no quadro transforma

ção do programa Mais Você. E
.

ainda Marcelo Vallente vestiu urn

casaco da coleção Inverno 2010 da
grife na novela Cama de Gato.

de corte com o processo de oxicorte. Em
2003, depois da'mudança na razão social,
'passou a oferecer serviços de corte a frio
e dobra de chapas. Já no ano seguinte
passou a oferecer também o processo
de plasma e em 2005 passou a oferecer
o corte a laser, completando um ciclo de
domínio de tecnologia. Contando com

uma área construída de 3.000m2 no Iara
guá 99 e commodernos equipamentos, a

Baumann está em processo de mudança,
pois já adquiriu área bem mais ampla e

brevemente estará iniciando a constru

ção de uIll:a nova planta pensada em de
talhes para oferecer os melhores serviços
em um layout totalmente revisto. Trata
se de uma empresa em franco desenvol

vimento, acompanhando as demandas
do mercado e expandindo-se através de
novas oportunidades de negócios.

Lunender em São Paulo
Com o objetivo de ampliar aprodução emanter a qualidade dos pro

dutos da grife Lez a Lez, a Lunender adquiriu duas unidades produtivas
em São Paulo sendo urna no interior - Avaré - e outra emGuarulhos na

região metropolitana da capital. Estas unidades são da empresa Schwer
dtfeger que se dedicava à confecção para outras grifes de sucesso e os

seus 300 colaboradores passam a fazer parte da equipe da empresa que
tem sede em Guararimirim. O Grupo Lunelli passa a contar agora com
5.200 colaboradores.

..

.INDICADORES

SELIC 8,75% 9.DEZEMBEO.2009

TR 0,033% 13.ABRIL.2D10

CUB 987/97 ABEIL.2010

BOVESPA .. 0,25% 13.ABRIL.2D10

POUPANÇA 0,5143 13.ABRIL.2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7560

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6800

DÓLAR PARALELO (EM E$) 1,8500

1,7580 -0,06%

1,8200 -2,33%

1,9500 .. -1,07%

2,3820 .. -0,07%

"Baumann comemora aniversário

Briga de gigantes
A Eurofer - Associação das siderúrgicas europeias - e a

Vale trocam acusações junto à Comissão Europeia, como
parte da queda de braço em tomo do preço do minério de
ferro. Felizmente para aVale, não existem alternativas nem
no curto prazo emuito pouco nomédio e longo.

CÉSAR JUNKES

Novo recorde de
venda de veículos

O novo número a ser batidoé de 353,7 mil unidades

que foram comercializadas emmarço. Deste total, 16,4%
são de veículos importados, abaixo dos 18,3% do mês

de fevereiro: A importação, se por um lado beneficia o

consumidor, pelo outro produz uma redução no nível de
atividade - e empregos - no mercado interno.

Consumo de energia
o aquecimento da- economia - especialmente

a retomada da produção da indústria - e o forte

calor, fizeram o consumo de energia elétrica subir
8,5% em março, em comparação com igual mês
do ano passado. O consumo de energia elétrica

sempre é urn indicador de saúde da economia.
PIERO RAGAZZI

EURO (EM R$) 2,3803

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCADE JARAGUÁ DO SUL/SC
Isa Marta Mohr Zíemann, oficiala do Registro de

Imóveis daComarca de Iaraguã do Sul/SC, torna público
pelo presidente edital, que ERIBERTO PREIS, CI n° 19/R-
2.985.419-SSP-SC, CPF n° 866.625.469-68, agricultor e

sua esposa MARIA PREIS, CI n° 5.983.068-6-SESP-PR,
CPF n00l4.834.609-08, do lar, brasileiros, casados pelo re-
gime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigên-
cia da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 888-Santa Clara, nesta cidade,
requereram com base no art. 18 da lei 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado ERIBERTO PREIS, situado nas Ruas 391-Carlos Oechsler e 888-Santa
Clara, Bairro ilha da Figueira, perímetro urbano de Iaraguá do Sul/SC, abaixo ca

racterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/ SC, conforme
Decreto n° 6.250/2007, expedido em 18.12.2007 eDecreto n° 7.039/2010, expedido
em 28.01.2010, assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanistaRafae
laHass, CREAn° 63864-5, ARTn° 2608687-4. O loteamento é de caráter residencial,
possui a área total de 13.832,85m2, sendo constituído de 09(nove) lotes comerciali
záveis, área verde, sistema viário remanescentes.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da
ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito pe
rante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: AV Marechal De

odoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 08 DE ABRIL DE 2010-04-13

AOFICIALA
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Sub-20

AMalWee/FME
está con

firmada na Taça Brasil
de Clubes Sub-20, que
acontecerá de 10 a 16

de maio, em Anápolis (GO). O
time jaraguaense está no Grupo

. B, ao lado de São Caetano/Corin

thians, Ananindeua-PA, Fesurv
GO e Princesa dos Campos-PR.
Na outra chave ficaram Minas,
Sport Recife, Vasco, União Jovem
RS e Araguaia-GO. Se a Malwee/
FME, com toda sua base, ficou
em segundo no Brasileiro de Se

leções, podemos considerá-la fa
vorita ao título. .

CURIOSIDADES OLíMPICAS
o McOonalds teve um prejuízo
gigantesco nas Olimpíadas
de 1984, em los Angeles. A
empresa fez uma promoção
onde cada vez que os EUA
ganhasse um ouro, o cliente
levava um hambúrguer, a
prata valia uma batata frita e o

bronze um refrigerante. Com o

boicote dos países socialistas, a
competição foi barbada para os

'

atletas americanos.

. DOIS TOQUES
SUSTO- o atacante Rafael Coelho
deu um susto no treino doVasco.
Ele sofreu uma convulsão na
semana passada, mas a notícia só
"vazou" ontem.

ISPENSA· Segue a debandada no
Criciúma. Depois de 13 anos no

cargo, o supervisor de futebol do
Criciúma, Rakette, foi dispensado
pela nova diretoria.

Consequências na cartolagem
Iuca Kfouri é um dos meus "gurus" no jornalismo esportivo.

Ontem, no blog (blogdojuca.com.br), ele fez uma série dehi

póteses sobre o que acontecerá com a derrota da CBP no Clube
dos 13. A entidade maior do futebol brasileiro apoiou Kléber
Leite e perdeu por 12 votos a oito para o atual presidente Fá
bio Koff. Kfouri acredita que os clubes que ficaram ao lado de
Koff possam sofrer retaliações. Não duvido que isso aconteça.
Como também acredito que logo, logo, os dois, Koff e Teixei
ra, estejam tomando um chá para selar, novamente, a "amiza
de". Afinal, �m 1998, mesmo às turras, Teixeira convidou e Koff
aceitou o pedido de chefiar a delegação brasileira na Copa .

DESFALQUES • Leonardo, Rudnei,
Medina e Émerson estão no
departamento médico do Avaí e
não devem jogar hoje contra o
Grêmio, pela Copa do Brasil.

DÚVIDA •No Figueirense, a
dúvida é na lateral-direita. Lucas
foi expulso no último domingo.
Coutinho e Renê são' osmais
cotados para assumir a posição.

AGRADECIMENTO •Ao fotógrafo
e corintiano fanático
Piero Ragazzi, pelo empréstimo
de várias camisetas de
sua coleção.

ENTRE ELAS. Uma da Seleção
Brasileira, de 2002, e outra
do Corinthians, de 1997,
devidamente autografadas
por toda a equipe.

,

PIERO RAGAZZI

Preocupação,
Diariamente recebo e-mails de tor

cedores preocupados com a situação do
Juventus. Ninguém quer que se repita
na Copinha o que aconteceu no campe
onato desse ano, onde o time fez tudo às

pressas e o resultado foi desastroso. Para
todos, a eleição é vista como uma forma
de dar um novo ânimo. Alguns pedem
sangue novo, outros a volta de antigos
dirigentes, como Alcir Pradi, Hélio Mi
cheluzzi e Lio Tironi. Mas por enquanto
teremos de ficar apenas na espera.

- - -

• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e Firula de Salto Alto, no slte www.ocorreiodopovo.com.br

I TEGRAÇÃO

Jasti define os
representantes
da rnicrorregíão
Etapa estadual acontecerá de 12 a

16 de maio na cidade de BarraVelha
SCHROEDER

A região do Vale do
,

Itapocu já tem seus

representantes nos 3º
Jasti (Jogos Abertos da
Terceira idade).

.

AS'
modalidades foram

definidas durante a eta-

pa classificatória, que
aconteceu na cidade

de Schroeder, A fase estadual da

competição ocorre de 12 a 16 de
maio em Barra Velha. No total,'
foram disputadas 12 modalida
des, entre jogos de mesa, de can
cha e até dança

O município' de Jaraguá do
Sul foi campeão na dança de sa

Ião com mais de 70 anos, no bo
lão feminino e masculino, bocha
rafa volo masculina e no dominó
feminino e masculino. Massa
randuba se classificou na dança
de salão 60 a 69 anos, bocha rafa
volo feminina e canastra femi
nina. Corupá levou a melhor na
canastra masculina. E os anfitri
ões _se garantiram na dança co

reografada e no truco masculino.

O integrador esportivo da
24a SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional) de Jaraguá
do Sul, Arno Deretti, disse que
o evento é uma mistura de es

porte com diversão. "O clima é

sempre de descontração. Para
mim é um dos melhores even - '.

tos realizados pela Fesporte",
opinou. No total, 110 idosos dos
centros da região fizeram parte
da etapa classificatória.

/lO clima é sempre de
descontração. Para mim é
um dos melhores eventos
realizados pela Fesporte".
ARNODERm., INTEGRADOR ESPORTIVO

Agora, com as modalidades
definidas, a delegação da 24a SDR
será formada por 55 pessoas. Se

gundo Deretti, as chances de me
dalha estão nos jogos mais técni
cos como bocha e bolão, no qual a
região é bastante forte. Para o inte

grador, os jogos de mesa são uma

incógnita, mas o pessoal da dança
pode surpreender.

• Genielli Rodrigues'
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Jaraguá do Sul venceu o bolão feminino e masculino na classificatória
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Naáriea

Henrique
·Porto

Cabeça a prêmio
á tem gente dizendo que minha cabeça está a prêmio no Varze
ano. Tudo porque o Box 7,�equipe que sou técnico, perdeu para
o Confort Fine no sábado. E inquestionável que o adversário me
receu o resultado, pois soube aproveitar melhor as chances que

eve. Tivemos uma real oportunidade de sair na frente, mas o goleiro
eles fez uma grande defesa. Tomamos o primeiro gol e nos perdemos
m campo. O segundo foi consequência do desespero na busca pelo
mpate. Errei em uma alteração, mas acertei em outra. A equipe me

�orou, chegou commais força ao ataque, mas pecou nas finalizações.
ica como lição a importância de fazer o primeiro gol em todos os jo
gos da competição. Ah, não conseguimos substituir o atleta lesionado
e que sequer havia jogado, mesmo apresentando atestado médico. Na
opa doMundo da Fifa pode, mas noVarzeano daqui não. Uma pena.

o calendário sumiu
Depois de cancelar a 10aMaratona Internacional de Santa Cata

'na, a Fesporte planeja cancelar também os lese (Jogos Escolares de
anta Catarina - foto) e o tradicionalMoleque Bom de Bola. Segun
o Marcelo Cavichiolo, membro do Conselho Estadual de Despor
os, a alegação da entidade é o enxugamento do orçamento. Estra
hho que havia verba do Fundesporte sobrando para oArenaCross e

ara o Showbol, que beneficiaram muito menos gente. As crianças
eSanta Catarina - que treinavam desde o início do ano, sonhando

, fi participar destas competições - agradecem.
.

Sorteio: álbum
da COP!}

Quer ganhar a um álbum de

�gurinhas da Copa do Mundo?

fffi �arceria com o Bazar e Pa

relana Marechal (Avenida Ma

lechal Deodoro da Fonseca, 838)

[OU sortear dois livros ilustrados
�
20 pacotinhos de figurinhas.

[ara �oncorrer basta mandar um
1-mail para o endereço no topo
�a coluna, com uma frase de até

140 caracteres dizendo por que o

I:orreio do Povo é o melhor jor
tal da região. Desafio lançado.

Estranho
_

Sexta - feira me deparei
com uma cena curiosa. Fa

zia fotos do jogo de basquete
feminino no Ginásio do Co

légio Marista, quando olhei

para o lado e vi um diretor da

FME fazendo o mesmo, com

amáquina da autarquia. Não
creio que seja esta sua função
dentro da entidade, muito

menos um papel a ser exer

cido por ele. Talvez seja um

hobby que eu desconhecia.

Risoto dos Breakers
Existem diversas formas de ajudar o esporte jaraguaense. Uma delas

PartiCipando dos eventos promovidos pelas entidades, com o objeti
p de arrecadar recursos para as competições Além de ser um investi

uento individual baixo, fica a sensação do dever cumprido. Desta vez

vequipe de futebol americano Iaraguá Breakers pede seu apoio. Neste
abado, dia 17, eles promovem um risoto na Comunidade PastorAlbert

chneider, no bairro São Luís (próximo ao Caic). O valor? R$ 10 porpes
)a. Informações e reservas com o Everton, no 9184-7423.

eclativa para
a .segundapartida
Estreantes avaliam falam sobre entrosamento no' time
JARAGUÁ DO SUL

Jogadores da Malwee fizeram apenas um treino físico no ginásio do Parque Malwee na tarde de ontem

Bruno acredita que falta pou
co para eles - além de Índio e

Bazílio, que ainda não estrea

ram - se entrosarem totalmente.
"O time muda bastante com as

convocações e como teve essa

parada ainda não deu para sen

tir o entrosamento na Liga. Ago
ra será melhor porque teremos

uma sequência maior de jogos e

isso será gradativo", disse.
Bebeto é o jogador que mais se

cobrou. Para ele, o primeiro jogo
foi satisfatório até porque o time

venceu o confronto, mas ele acha

que seu desempenho ainda preci
sa ser aprimorado. "Espero atuar

melhor no segundo jogo e ajudar
a Malwee. O grupo e a comissão
técnica sempre nos passam muita

confiança. Agora com rriais jogos

CA ISA 10SE lU U N COXA S UE O

lenísio não vi(\ja para o Paraná
JARAGUÁ DO SUL

Na tarde de ontem a CBFS

(Confederação Brasileira de Fut

sal) divulgou informações sobre

a lesão do pivô Lenísio. O camisa

10da Malwee esteve com a Sele

ção Brasileira de Futsal, no Desa

fio Internacional de Futsal diante
do Paraguai, e não jogou a segun
da partida, ontem em Gramado

(RS), porque sentiu uma con-

A estreia da Malwee/
Cimed foi considerada
positiva pelos três
jogadores que vestiram
a camisa da equipe pela
primeira vez.

As'
expectativas para en

grenar de uma vez na

Liga Futsal e ajudar a

Malwee a conquistar
o tetracampeonato é o discurso
dos alas Bebeto, Bruno Souza e

Jonathan. Por isso, para os três

novatos, o próximo jogo se tor

nou ainda mais importante no

processo de adaptação deles.

tratura na coxa esquerda após o

primeiro confronto diante dos

paraguaios, ocorrido no ginásio
da Unicamp, em Campinas (SP),
no domingo.

O jogador já iniciou o tra

tamento de fisioterapia com a

Seleção e volta a se apresentar à
Malwee na tarde de hoje, junta
mente com Falcão, Valdin, Chico,
Tiago e o preparador físico João

Esporte 21

poderemosmelhorar no individu
al e coletivo", comentou. Jonathan
também exaltou a primeira vitória
e disse que para o jogo de sábado
a expectativa é de o time estar ain
da mais preparado. "Vamos aper
feiçoando e conhecendo cada vez

mais", revelou.
Na tarde de ontem, a CBFS

(Confederação Brasileira de Fut

sal) homologou toda a tabela da

Liga aprovada no dia 29 de março.
Sendo assim, a Malwee tem seu

segundo jogo confirmado para
sábado, às 20h, fora de casa, con

tra a Copagril. A tabela é a mesma

divulgada pelo Jornal O Correio do
Povo do dia 30 de março.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Romano. O pivô não viaja para
Marechal Cândido Rondon, pois
ficará na cidade para continuar
com o tratamento.

A lesão do atleta não é séria e

ele só foi poupado do jogo de on
tem para acelerar a sua recupe
ração. Além de Lenísio, a Malwee
não terá Leco, que teve um esti

ramento no quadril e ficará fora

por 15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sorondo é um dos candidatos para substituir índio no jogo de hoje

LIBERTADORES

Trêsbrasileiros
podem

·

bar
na2ªfdse

Inter, Flamengo e Corínthians
entram em campo fora de casa

DA REDAÇÃO Quito. Índio segue como dúvida
e, em seu lugar, Jorge Fossatti
deve escalar Sarando ou Bolívar.

Dos clubes brasileiros, o Fla

mengo, que enfrenta a Universí
dad Católica às 21h50 no Chile,
é o que tem menos chances de

classificar, segundo o matemá
tico - 70%. Isso porque o Rubro

Negro está na segunda posição
do Grupo 8. O atacante Vagner
Love chamou a responsabilidade
para si, já que Adriano segue de
fora, assim como Michel.

.
I

Com a chegada na reta
final da primeira fase,
os times do Brasil na
libertadores começam a

fazer as contas.

Hoje
três deles podem dar

um importante passe
rumo à segunda fase do
torneio. São oito grupos

e o primeiro colocado de cada
um deles passa direto às oita
vas-de- final, mas apenas os seis
melhores segundos colocados se

classificam. Isso porque Chivas e

San Luís, que foram impedidos
de continuar a Libertadores 2009

'

--�----------------------------

Matemático Tristão
Garcia diz que Flamengo
tem 70% de chances de
classificação, o Inter tem
80% e o Corinthians, 95%.

por causa da gripe suína, já estão
na próxima fase.

O primeiro a entrar em cam

po é o Internacional, que en

frenta o Emelec no Equador às
19h30. Segundo o matemático
Tristão Garcia, as chances do Co
lorado se classificar são de 80%,
já que, além do jogo de hoje, o
time ainda receberá o Deportivo

No mesmo horário, o' Corin
thians enfrentará o Racíng em

Montevidéu, O Alvinegro tem

95% de chances de chegar na

segunda fase. Duas novidades
'no time titular para o confronto
de hoje: o goleiro Júlio' César e o

lateral-direito Moacir. O grupo
viajou ontem à tarde para a capi
tal uruguaia.

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRASIL
'OITAVAS-DE-FINAL-JOGOS DE IDA
HOJE
19h30 - Portuguesa x Fluminense
21h - Santa Cruz x Atlético-GO
21h50 - Corinthians-PR x Vasco
21h50 - VItória x Goiás
21h50 - Grêmio x Avaí
21h50 -Santos x Guarani
21h50 - Atlético-MG x Sport
AMANHÃ
19h30 - Palmeiras x Atlético-PR

• UBERTADORES
• ONTEM

Deportivo Quito x Cerro*
Caracas x Univ. do Chile*
HOJE
19h30 - Emelec x Internacional
21h50 - Racing..URU x Corinthians
21h50 - Univ. Católica x Flamengo
AMANHÃ
19h30 - Lanús x Universitario-PER
19h30 - BlüÓming x Ubertad
21h50 - Vélez Sarsfield x Dep. Itália
21h50 - Colo Colo x Cruzeiro
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Corinthians 10, Racing..URU 7,
Independiente-COL 6 e Cerro Portefto 1.
GRUPO 2:.0nce Caldas 11, São Paulo 10,
Monterrey 6 e Nacional-PAR O .

GRUPO 3: Alianza Uma 12, Estudiantes 10,
Juan Aurich 6 e Bolívar 1.
GRUPO 4: Ubertad 9, Universitário-PER 9,
Lanús 7 e Blooming 1.
GRUPO 5: Intemacional8, Cerro 7, Deportivo
Quito 7 e Emelec O.
-GRUPO 6: Nacional-URU 9, Banfield 8, Morelia
5 e Deportivo Cuenca 4.
GRUPO 7: Cruzeiro 10, Vélez Sarsfield 10, Colo
Colo 7 e Deportivo Itália 1.
GRUPO 8: Universidad Chile 8, Flamengo 7,
Univ. Católica 3 e Caracas 2.

* Jogos não encerrados até o fechamento
desta edição

COMUNICADO
A Diretoria da AJADEFI - Associação Jaraguaense

dos Deficientes Físicos, comunica seus associados que
houve a inscrição de apenas uma chapa que participa
rá do processo eletivo para nova diretoria da entidade,
devidamente registrada no cartório de registro civil e do
cumentos e pessoas jurídicas, no protocolo 73521 livro A
27 folha 196 na data de 12/04/2010, e registrada com nú
mero 68640 livro B 212 folha 138 na data de 12/04/2010.
Nas quais, concorrerão nos seguintes cargos:
• Presidente: Valdecir Titon; Vice Presidente: Célia
Lopes; Tesoureiro: Elaine Adréia Cholb Figueiredo
Gomes; Vice Tesoureiro: Antônio César Nunes; Secre
tária: Luciana Josimeri Gerent; 2° Secretário: Amarildo
Giacomozzi

A eleição acontecerá no auditório da Unerj - Cen
tro Universitário de Iaraguá do Sul, sito rua dos Imi

grantes n° 500 - Vila Rau, às 14h do dia 17 de abril do
corrente ano, em primeira convocação com a presença
mínima de 50% dos sócios, e em segunda convocação às
14h 30rnin do mesmo dia com a presença de qualquer
número de sócios. A apuração dos votos será iniciada às
15h no mesmo local. Procedida a apuração, a diretoria
tomará público o resultado, proclamando os eleitos.

ÀDIRETORIA

Situaçoo:EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA

COMARCA DE JARAGUÁDO SUL/Se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/ SC,'toma pú
blico pelo presente edital, queALVAROGRÜTZMACHER,
CI n° 1.004.061-SSP-SC, CPF n° 122.8?0.909-00, lavrador
aposentado e sua esposa LONI GESSENER GRÜTZMA
CHER, CI n° 2.440.968-SSP-SC, CPF n° 015.635.899-90,
do lar, casados pelo regime Universal de Comunhão de

Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 5- Pre
feito José Bauer n° 1450, Bairro Três Rios do Sul, nesta cidade, requereram com

base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situa
do nas Ruas 5- Prefeito José Bauer e 366-Hermann Grützmacher, Bairro Três Rios
do Sul, perímetro urbano de.Jaraguá do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura de Iaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 476/2009, expedida
em 07.12.2009, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano
Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n° 3574815-2. O desmembramento é
de caráter residencial, possui a área total de 116.844,95m2, sendo constituído de
1 (uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data
da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito pe
rante aOficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.Marechal Deodo
ro da Fonseca, 1.683- centro,

JARAGUÁDO SUL, 08 DEABRIL DE 2010

AOFICIAIA

EDITALDE INTIMAÇÃo
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADDDE SANTACATARINA

Tabelionato do Municfpio eComarca deJaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390'Horário de Funcionamento: 09:OOh às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDlTALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os deve
dores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto
à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato dea(s) pessoa(s) indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em
conformídadecom os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 141842 Sacado: CESARMARCELO SCHNEIDER CPF: 016.134.629-48
Cedente:W BREITKOPF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ: 82.636.754/000
Número do Título: 0000002267 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 23/03/2010 Valor: 213,51
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142682 Sacado: CLEUSAPEREIRA DE SOUSA. CPF: 722.197.009-25
Cedente: MARIA HELENA DE AZEVEDO DIAS CPF: 710.938.349-00 .

Número do Título: 850088 6 Espécie: Cheque
Apresentante: MARIA HELENADEAZEVEDO DIAS DataVencimento: 09/1112009 Valor: 700,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142281 Sacado: GABRIEL RICARDO DEMIRANDA SAGANSKI CPF: 078.741.719-00
Cedente: JAVELJARAGUAVEICUWS PECAS SERVICOS r.:r CNPJ: 79.501.862/000

.

Número do Título: 0131181003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 23/03/2010 Valor: 869,25
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142282 Sacado: GABRIEL RICARDO DE MIRANDA SAGANSKI . CPF: 078.741.719-00
Cedente: JAVEL JARAGUAVEICUWS PECAS SERVICOS ir CNPJ: 79.501.862/000
Número do Título: O131220003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
!>-presentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 24/03/2010 Valor: 162,25
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 142702 Sacado: GILSON JOSE RAMALDES CPF: 575.288.029-72 Cedente: RETIFICA DE MO
TORESTIIIVES IlDA. CNPJ: 03.728.302/000 Número do Título: 05639 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Venci
mento: 27/03/2010 Valor: 396,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142763 Sacado: INDUSTRIADEMOVESQ BELAAL CNPJ: 83.103.762/000
Cedente: BANCO SAFRAS/A CNPJ: 58.160.789/000
Número do Título: 958692815 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRAPESCO DataVencimento: 22/03/2010 Valor: 761,27
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142849 Sacado: KCELMOTORES E FIOS LTDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedénte: ESTEVES DO BR IND E COM IlDA CNPJ: 67.321.257/000
Número do Título: 1656/A. Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA DataVencimento: 24/03/2010 Valor: 4.245,41
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142212 Sacado: LEOPOLDO PEREIRA CPF: 768.645.709-59
Cedente: JAMATEXCOM EQUIP TEXTEIS IlDA CNPJ: 04.317.708/000
Número do Título: 8126.2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 22/03/2010 Valor: 327,54
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142437 Sacado: LIMPMAIS MULTruSO COM.IlDA ME CNPJ: 09.069.316/000
Cedente: BANCO SAFRA S/A CNPJ: 58.160.789/00Q
Número do Título: 958543461 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 18/03/2010 Valor: 150,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142785 Sacado:WURNALGNEWUCH CPF: 710.509.909-78
Cedente: PlRAMIDEAUTO PECAS LTDA-EPP CNPJ: 04.408.767/000
Número do Título: 004805 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANGO DO BRASIL SA DataVencimento: 05/04/2010 Valor: 374,61
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 142786 Sacado: WURNAL GNEWUCH CPF: 710.509.909-78
Cedente: PlRAMIDEAUTO PECAS IlDA-EPP CNPJ: 04.408.767/000
Número do Título: 004808 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 05/04/2010 Valor: 50,40
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
---------------------_--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142870 Sacado: LUCIMARAORTIZ E CIA IlDAME CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: DIPWMAl'A INDUSTRIAL E COMERCIAL IlDA CNPJ: 01.243.305/004
Número do Título: 0039775-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil

.

Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 31/03/2010 Valor: 304,68
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142609 Sacado: MARIA CONCElCAO CARDOSO CPF: 015.420.029-82
Cedente: EWASSESSORIA EMPRESARIAL LDA CNPJ: 09.913.204/000
Número do Título: 10474.2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
!>-presentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 30/03/2010 Valor: 264,25
Liquidaçãoapós a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142674 Sacado:MAURNAN JORGE BIANCHINI CPF: 817.171.059-04
Cedente: BANCO BMG S/A CNPJ: 61.186.680/000 Número do Título: 181.919.240 Espécie: Nota Promissória Apresentante: MIEKO ITO - ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 19/09/2008 Valor:
29.129,09 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

P;����í��-142684·-��d��vANDERLEiMOTÃi-GÃucHõi�vAoo--------cNPj�õ9�294.425iôõo--------·---Cedente: MARIA HELENADEAZEVEDO DIAS CPF: 710.938.349-00
Número do Título: AA-000062 O Espécie: Cheque
Apresentante: MARIAHELENA DEAZEVEDO DIAS

.

DataVencimento: 25/09/2009 Valor: 1.500,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------_.:_----------------------
Protocolo: 142835 Sacado:WORLD CLEAN PROD LlMP SEGURANC CNPJ: 07.842.950/000
Cedente: PONfE SERRADAMAl' DE CONST IlDA CNPJ: 82.186.123/000
Número do Título: 000121. Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
N>resentante: BANCO ITAU SA DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 846 95
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRIME

Padrastomata a enteada
Jovem de 16 anos foi degolada após levar uma tijolada e 36 facadas

CÉSAR JUNKES

�

.�

Homicídio aconteceu às 10h de ontem, no bairro Ilha da Figueir�: No mome�to d� crime, a mãe-da adolescente estava trabalhando

JARAGUÁ DO SUL

louças quebradas, facas com
sangue, portaarrombada.
Estes sinais foram

.

encontrados na casa número
210 da rua Nossa Senhora
Aparecida, Ilha da FIgUeira.

[lrime
aconteceu por volta

as 10h de ontem. O meta

úrgico Tiago Camargo, 24

anos, assassinou a enteada
de 16 anos. Sara Strelo Fialio, com
uma tijoladana cabeça e 36 facadas.
Quando os policiais chegaram, en
contraram o assassino saindo tran
quilamente pela porta da frente.

Na delegacia, Camargo contou
que os desentendimentos entre
ele e a enteada eram frequentes.
"Nós discutíamos muito, ela nun
ca me aceitou por eu ser de outro
estado", justificou Tiago, que é
natural de Foz do Iguaçu (PR). O
metalúrgico morava na residência
com amulher e a'enteada há cinco
meses. A mãe' de Sara não estava
em casa no momento do crime.

O assassino disse que come
çou a agredir a adolescente depois
que ela teria lhe dado urn tapa no
rosto e chutado a sua perna. Para
revidar, o metalúrgico avançou
sobre ela, que tentou se trancar
no quarto. 'Ele arrombou a porta,
arrastou-a entre a sala e a cozinha,
�certou a cabeça dela com urn ti
jolo e desferiu as facadas.

"Enquanto eu esfaqueava, ela
gritava pedindo para eu não ter
raiva dela", relembrou, Laudo pre
liminar do IML (Instituto Médico

Legal) apontou que amenina teve
afundamento de crânio por causa
da tijolada e que ela foi degolada
depois das facadas. Foram encon

tradas perfurações nos braços, nas
pernas, nas mãos e no abdômen.

Enquanto eu
esfaqueava, ela

gritava pedindo para
eu não ter raiva dela

TiAGO CAMARGO

O assassino contou para a polí
cia que usou quatro facas diferen

tes para cometer o crime. De acor

do com a Polícia Militar, vizinhos
disseram terem ouvido Sara gritar
por socorro. Na casa, a polícia en

controu um cabo de vassoura par
tido ao meio, que teria sido usado
na tentativa de arrombar a porta
do quarto da jovem.

, .

Camargo foi levado ao Presídio

Regional. Se condenado P?�e.pegar
de 12 a 30 anos por homicídio du

plamente qualificado. "lá me depa
rei com assassinatos violentos, mas
o que chama atenção nesse caso é

a frieza do assassino", comentou o

delegado Adriano Spolaor. O me

talúrgico não tinha pas.sagerp. pela
polícia; Hoje ele faz amversano de

25anos.

• Cristiane AlVes
CI'iStiane@OCOI.-eiOdOPOvo.càm....

PIERO RAGAZZI

Ainda com as mãos sujas de sangue, Tiago deu detalhes de sua ação

"Achei que era brincadeira"
A mãe de Sara, Araceli Carmen Strelo, 29 anos, soube da

morte da filha na tarde de ontem. A vendedora estava traba
lhando em Blumenau quando recebeu a ligação da Polícia
Civil. "O delegado disse que ela tinha sofrido um acidente,
mas quando recebi a ligação achei que era brincadeira":
contou ontem, durante o velório. Araceli comenta que o pai
de Sara morreu há quatro anos em um acidente de trânsito
e a filha não aceitava os retacíonarnentos da mãe. Segundo a

Polícia Militar, mãe e filha já haviam tido alguns desentendi
mentos. Uma chegou a registrar boletim de ocorrência contra
a outra. O corpo será enterrado às 10h de hoje, no Cemitério
Municipal de Corupá .

Segurança 23

GDH abrirá
ação no MP
contra o Deap
JARAGUÁ DO SUL

O CDH (Conselho dos Di
reitos Humanos) deve entre

gar amanhã ou sexta-feira ao

Ministério Público urn dossiê
com denúncias de supostas
agressões contra presos, co

metidas por agentes do Deap
(Departamento de Adminis
tração Prisional). De acordo
com o coordenador do CHD,
SérgioHornrich, a entidade vai
entrar com uma ação no MP e

solicitar à promotoria urna vi
sita ao Presídio Regional para
avaliar a situação da unidade.

As denúncias foram di

vulgadas na semana passa
da, quando o então diretor
interino do complexo, An
tônio Salomão Ferreira, pe
diu afastamento da direção
do presídio. O Deap nega as

acusações. Ele encaminhou
ao CDH 12 cartas que des
crevem a violência cometi
da contra os presos durante
urna operação pente fino
realizada após a fuga de 23

presos, em março. Os agen
tes teriam quebrado objetos
e agredido os detentos com

chutes e tapas ..
O Deap nega as acusações

e diz que vai abrir uma sindi
cância para apurar os fatos.
Na semana passada, Ferreira

.

denunciou o caso à Correge
doria da Polícia Civil, que deve
investigar as denúncias.

Ontem, o Deap transferiu
um detento já condenado

para a penitenciária de São
Pedro de Alcântara, em Flo

rianópolis. Segundo a dire

ção do presídio, outros cinco
devem ser removidos hoje,

.

com o objetivo de reduzir a

superlotação.

JARAGUÃ DO SUL

Pedreiro morre ao

cair de andaime
o pedreiro Jaime Natalino Ce

rutti, 47 anos, morreu ao cair de
urn andaime enquanto trabalhava
em urn prédio no bairroVila Lalau,
no final da tarde de segunda-feira.
A queda de dez metros de altura
causou várias fraturas pelo corpo,
principalmente nos braços e per
nas. Ele morreu depois de sofrer
duas paradas cardiorrespiratórias.
Segundo os bombeiros, Cerutti es
taria usando o cinto de segurança
nomomento do acidente.
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24 Contracapa

'Começar a vida' em Jaraguà
do Sul antigamente não era
tão fácil. Muitas famflias
recorreram ao comércio, que
tinha poucas opções e era uma

das formas de ganhar dinheiro.

Esa
foi a escolha de Waldemiro

Schmitz, 'que abriu a Casa Sch
mitz, uma dasmais antigas e tradi
ionais lojas domunicípio.

Em 1949, Waldemiro e a esposa,
Hildegard Leuprecht, ganharam um

terreno da família onde hoje fica o Cal

çadão da Marechal. Em 1951, eles inau
guraram a loja, que no começo eramais
voltada para a confecção de camisas.
"Minha mãe tinha duas costureiras que
ajudavam. Esse era o nosso forte no co

meço, que foi semoldando ao longo dos
anos", explicaWaldemir Paulo Schmitz,
filho do casal e administrador da loja.

De acordo com Paulo, o forte da
Casa Schmitz sempre foi o alumínio e
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as porcelanas de bodas, peças que es

tão praticamente extintas em outras

lojas. ITem coisa que as pessoas só en

contram aqui mesmo. Como as bacias
de alumínio, que as mulheres levavam

para lavar roupas nos rios, ou até mes

mo dar banho em crianças. E esse é um
. tipo de produto que vendemuito, pois é
resistente e dura anos, ao contrário dos

objetos de plástico", garante.
Em 1979, o proprietário faleceu

e dona Hildegard passou a gerenciar
o espaço. Os artigos de festa, como
fantasias e p.erucas, começaram a ser

vendidos no local há cerca de 15 anos

atrás, quando Paulo assumiu a admi

nistração. "Minha mãe já estavamuito
debilitada e não conseguia mais tra

balhar. Foi aí que comecei e coloquei
alguns produtos mais fáceis de ven

der. Mas nunca tive vontade de mudar
a estética do lugar, tenho muitas lem

branças daqui", relembra.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Mas nunca tive vontade de mudar a estética do

lugar, tenho muitas lembranças daqui.
PAULO SCHMITl, ATUAL PROPRIETÁRIO .

PIERO RAGAZZI

Forte da Casa Schmitz sempre foi o alumínio e as porcelanas de
bodas, peças que são praticamente extintas em outras lojas

Destino é incerto
Com a morte de Hildegard em janeiro

deste ano, os herdeiros decidiram repartir
os bens da família. Segundo Paulo, ainda é
incerto o que vai acontecer com a Casa Sch
mitz. "Eu pretendo tentar comprar a parte
deles, mas essas coisas são demoradas, en
tão não dá para sabermuito bem. E mesmo
se eu conseguir, ainda não sei bem ao certo

o que vou fazer. Talvez fechar, talvez alugar
ou continuar".

Paulo garante que se o local for fechado as

lembranças vão invadir a saudade. 'Aqui eu
tenho contato direto com os compradores.
São tantas gerações que já foram e continuam
sendo clientes fiéis, que também vão sentir
faltada lojaque émuito tradicionalna cidade".

E S D l

Lembranças de
alumínio e porcelana
Casa Schmitz existe há 59 anos e buscamanter a tradição

Novo Saveiro

\ VHT/Total FLEX

\ •Banco do motorista
e cintos de seguran�a
c/ regula_gefll de altura
-Tamea Traseira com sistema
de amof'tecime to e chave.

Novo·fo-'t

VHTITotal FLEX

•Dire�ão hidráulica
-Novo desiga
•Novo Painel
•Novo Acabamento
com texturas e tecidos
nas portas
·aro 15"
• farol máscara negra
•Limpador, lavador
e desembaçador
do vidro traseir-o

--..-�,
.,.- --- --

-- _.

,
,
,
J

ovo GOl! 1.0 4P
Y.H "Total fl!EX

• PCIr.a-choques
na cor do veícufo
• Banco do motorista
e cintps- de s�gurança
com re_gulagem de altura
• Porta ..mara-s revestido
de carpete

'Promoções válidos até 15/04/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswogen poro veiculas básicos com pintura sólido e Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4
portos, ano modelo 10/10, cód. 5U11C4, com preço promocional à visto o partir de R$27.290,00 ou financiado com entrado de R$13.645,OO (50%) + 24 prestações mensais de
R$691 ,45. Taxo de juros: 0,99% O.m. e 12,55% 0.0. Total da operação: R$30.289,82. CET poro esta operação: 21,36% 0.0. Estoque: 05 unidades. Voyoge preço promocional, consulte
vendedor.Novo Fax preço promocional, consulte vendedor. Novo Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portos, ano modelo 10/10, cód. 5U91E4, com preço promocional à visto o portir de
R$30.990,OO. Pacote Trend grátis válido paro compro do Novo Saveiro 1.6 Total Flex, coo. 5U91 E4. Estoque: 2 unidades. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos no operação e

no CET. Despesas de registro eletrônico do operoçõo nõo inclusas no cálculo do prestação e do CET. Imagens meramente referenciais, nôo condizentes necessariamente com os modelos ofer
todos. Alguns itens mostrados ou mencionados sôo opcionais ou referem-se o versões específicos.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000www.autoelite.com.br Grupo Auto Elit 40 anos de credibilidade. IANCO VOUCSWAGiN

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




